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Publicate în 04.07.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

02217
27.06.2013 S.C. HORECA BAR S.R.L. BOTTEGA d'ITALY wine & luxury

2 M 2013
02218

27.06.2013 S.C. RELLANGELO STYLE
S.R.L.

Rosticceria da Michele Veramente
bueno

3 M 2013
03754

27.06.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Digi Business

4 M 2013
04435

27.06.2013 TERRA VITA NATURAL S.R.L. TERAPIA TERRA VITA Echilibrul
S|n|t|tii

5 M 2013
04448

27.06.2013 S.C. PAP TRANS S.R.L. MSA GROUP GUARANTEED
QUALITY COMES TO YOU

6 M 2013
04455

27.06.2013 NICOLAU ROBERT-DANIEL PL{CINTELE DACILOR

7 M 2013
04456

27.06.2013 S.C. BIOFARM S.A. BIOLAND

8 M 2013
04457

27.06.2013 VLADOIANU CALIN FÂNTÂNA TINEREÚII

9 M 2013
04458

27.06.2013 VLADOIANU CALIN BENDIS

10 M 2013
04459

27.06.2013 S.C. AROMACOLAJ S.R.L. AROMACOLAJ

11 M 2013
04460

27.06.2013 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Fii pe faza!

12 M 2013
04461

27.06.2013 ZHENGZHOU YUTONG
GROUP CO., LTD

YUTON

13 M 2013
04462

27.06.2013 O-MEGA HOSPITAL S.R.L. O-MEGA HOSPITAL

14 M 2013
04463

27.06.2013 PANDILICA FLORIN IONUT RESTAURANTUL DOMNESC
CURTEA DE ARGEÔ

15 M 2013
04464

27.06.2013 ION RADULEA riverdevelopment

16 M 2013
04465

27.06.2013 S.C. EASTERN EUROPE
SERVICES S.R.L.

GALAXY TOURS
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17 M 2013
04466

27.06.2013 S.C. PETALUDA ATELIER
S.R.L.

Innocence kind of magic

18 M 2013
04467

27.06.2013 S.C. MEDIA GROUP BALKAN
PRESS S.R.L.

balkan press INTERNATIONAL
PRESS AGENCY

19 M 2013
04469

27.06.2013 S.C. ZORILE TOYS S.R.L. Sandalandala

20 M 2013
04470

27.06.2013 S.C. NETSYSTEM S.R.L. NETSYSTEM

21 M 2013
04471

27.06.2013 PETRIA PAUL-MARIAN
POPA ROMANINO-LUCIAN
DOBOS MIRCEA-VASILE

Music pub

22 M 2013
04472

27.06.2013 PETRIA PAUL-MARIAN
POPA ROMANINO-LUCIAN
DOBOS MIRCEA-VASILE

23 M 2013
04473

27.06.2013 OLARU CLAUDIU-MARIAN
SAB{U CRISTIAN-IOAN
MOCANU CIPRIAN-MIHAI

GRAFFORMERS

24 M 2013
04475

27.06.2013 S.C. CAT GUARD SECURITY
SISTEM S.R.L.

CAT GUARD SECURITY SISTEM
PAZ{ ÔI PROTECÚIE

25 M 2013
04476

27.06.2013 MARIAN VALER GAZETA DE SATU MARE

26 M 2013
04477

27.06.2013 MARIAN VALER GAZETA SATMARENILOR

27 M 2013
04478

27.06.2013 S.C. SEKAT INVESTIGATII
GRUP S.R.L.

S SEKAT INVESTIGATII GRUP

28 M 2013
04479

27.06.2013 S.C. UNIVERS EUROLINGUA
S.R.L.

klaus TIGLA METALICA CE SE
INTAMPLA DEASUPRA E TREABA
NOASTRA

29 M 2013
04480

27.06.2013 ORANGE PERSONAL
COMMUNICATIONS SERVICES
LIMITED

Like It, Cloud It

30 M 2013
04481

27.06.2013 S.C. CLUBUL AVIATORILOR
S.R.L.

Clubul Aviatorilor

31 M 2013
04482

27.06.2013 GHEORGHIADE VALENTINA Camelia Negrea

32 M 2013
04483

27.06.2013 GHEORGHIADE VALENTINA Kameea concept by Camelia Negrea

33 M 2013
04484

27.06.2013 S.C. MALINA FRESH S.R.L. M{LINA FRESH

34 M 2013
04485

27.06.2013 S.C. SINIAT S.A Aquaboard
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35 M 2013
04486

27.06.2013 S.C. SINIAT S.A LaDura

36 M 2013
04487

27.06.2013 S.C. SINIAT S.A Hydropanel

37 M 2013
04488

27.06.2013 ANDY AUGUSTIN SZEKELY CITY CAMP ACADEMY

38 M 2013
04489

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. DIGITAL MULTIMETER

39 M 2013
04490

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. meike

40 M 2013
04491

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. Aideer

41 M 2013
04492

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. KADIO

42 M 2013
04493

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. KENKO

43 M 2013
04494

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. JIABAO

44 M 2013
04495

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. BAOJI

45 M 2013
04496

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. NAKO QUARTZ TIMER

46 M 2013
04497

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. SOMICA

47 M 2013
04498

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. TOMOODEC GERMANY

48 M 2013
04499

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. biloc SUPERTEL

49 M 2013
04500

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. Tepe

50 M 2013
04501

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. WANGXIN

51 M 2013
04502

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. RSB

52 M 2013
04503

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. Caixing

53 M 2013
04504

27.06.2013 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. GD-LIGHT

54 M 2013
04505

27.06.2013 S.C. BD BAITS S.R.L. BD
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55 M 2013
04506

27.06.2013 DRAGAN ALEXANDRU
BOGDAN

BOGDAN DRAGAN

56 M 2013
04507

27.06.2013 CONSTANTIN
VALENTIN-FLORIAN

N{SCUT LIBER
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(210) M 2013 02217
(151) 27.06.2013
(732) S.C. HORECA BAR S.R.L., B-dul

Mamaia nr. 292, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

BOTTEGA d'ITALY wine & luxury

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:050302; 270501;

270507; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
baruri; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02218
(151) 27.06.2013
(732) S.C. RELLANGELO STYLE

S.R.L., Str. Primăverii nr. 53, Lot 3,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Rosticceria da Michele Veramente bueno

(591) Culori revendicate:maro, bej, galben,
roşu, portocaliu

 
(531) Clasificare Viena:080510; 090110;

270502; 270503; 270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03754
(151) 27.06.2013
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Digi Business

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04435
(151) 27.06.2013
(732) TERRA VITA NATURAL S.R.L.,

Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 9, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

TERAPIA TERRA VITA Echilibrul
Sănătătii

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:011515; 011524;

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

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor pentru terapii medicale (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04448
(151) 27.06.2013
(732) S.C. PAP TRANS S.R.L., Str.

Viitorului nr. 1, bl. D1, sc. B, ap. 18,
judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

MSA GROUP GUARANTEED
QUALITY COMES TO YOU

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260409; 260725;

270508; 270512; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04493
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

KENKO
  
(531) Clasificare Viena:260725; 270508;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04494
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi

magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04495
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci depuse în 27.06.2013

9

distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04496
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

NAKO QUARTZ TIMER
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04456
(151) 27.06.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOLAND
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice, loţiuni pentru masaj; produse
pentru îngrijirea dinţilor; produse pentru
îngrijire unghiilor; produse cosmetice pentru
slăbit, exceptând uleiurile esenţiale.
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5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04497
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

SOMICA

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,

cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04498
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

TOMOODEC GERMANY
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(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:260201; 270511;

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

clase:
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04499
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

biloc SUPERTEL

(591) Culori revendicate:alb, roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270524;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,

nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04475
(151) 27.06.2013
(732) S.C. CAT GUARD SECURITY

SISTEM S.R.L., Str. Războieni nr.
30, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)

CAT GUARD SECURITY SISTEM
PAZĂ ŞI PROTECŢIE
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(531) Clasificare Viena:030116; 240109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04455
(151) 27.06.2013
(732) NICOLAU ROBERT-DANIEL, Str.

Răscoala din 1907, nr. 11, bl. 16, sc. 2,
et. 1, ap. 41, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PLĂCINTELE DACILOR

(591) Culori revendicate:roşu, bej, negru

 (531) Clasificare Viena:241725; 260118;
290113;  

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

30 Produse de patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04500
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

Tepe

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
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prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04459
(151) 27.06.2013
(732) S.C. AROMACOLAJ S.R.L., Str.

Serbota nr. 3, 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)

AROMACOLAJ

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:020501; 270508;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04501
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

WANGXIN

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:260416; 270502;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
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echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04460
(151) 27.06.2013
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

Fii pe faza!
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a

unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04502
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

RSB

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de

prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04457
(151) 27.06.2013
(732) VLADOIANU CALIN, Drm. Valea

Argovei nr. 32C, sector 6, ,
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)

FÂNTÂNA TINEREŢII
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04503
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

Caixing

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:010104; 270507;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de

prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04461
(151) 27.06.2013
(732) ZHENGZHOU YUTONG GROUP

CO., LTD, No.8 Changchun Road,
Hi-tech Industrial Park,, , Zhengzhou
CHINA 

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

(540)

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

clase:
7 Maşini de perforat; agitatoare; compactoare
pentru asfalt; cilindri cu abur cuprinşi în
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această clasă; amestecătoare; maşini pentru
văruire; aparate de malaxare; malaxoare de
beton (maşini); maşini pentru prepararea
bitumului; buldozere; lopeţi mecanice;
excavatoare; maşini pentru prepararea
gudronului; maşini pentru montarea şinelor;
maşini pentru executarea drumurilor; maşini
pentru construcţia de căi ferate; săpătoare
(maşini); berbece (maşini); maşini pentru
terasamente; săpătoare (pluguri); lopeţi
(maşini); maşini şi utilaje folosite în
construcţii şi terasamente, în domeniul
construcţiilor, poduri şi construcţii de
drumuri; maşini vibratoare pentru beton;
maşini pentru încărcare şi descărcare; utilaje
pentru ridicare; macarale (aparate pentru
ridicare); demaroare pentru motoare şi maşini;
pistoane amortizoare (piese de maşini);
amortizoare pentru maşini; maşini de măturat
străzile (autopropulsate); pulverizatoare de
canalizare; aparate pentru spălat; instalaţii de
spălare a maşinilor; maşini şi aparate electrice
pentru curăţare; maşini de gunoi; maşini de
înlăturare a gunoiului; dispozitive de evacuare
a gunoiului; maşini de compactare a
gunoiului; maşini de compactare a deşeurilor;
maşini de dragare; maşini de sortare pentru
industrie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04504
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

GD-LIGHT

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
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echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04458
(151) 27.06.2013
(732) VLADOIANU CALIN, Drm. Valea

Argovei nr. 32C, sector 6, ,
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)

BENDIS

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04470
(151) 27.06.2013
(732) S.C. NETSYSTEM S.R.L., Piaţa Ion

Creangă nr. 16, bl. C80, ap. 16,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

NETSYSTEM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04485
(151) 27.06.2013
(732) S.C. SINIAT S.A, Drumul Leordeni

nr. 106, sector 4, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

Aquaboard
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04486
(151) 27.06.2013
(732) S.C. SINIAT S.A, Drumul Leordeni

nr. 106, sector 4, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

LaDura
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04487
(151) 27.06.2013
(732) S.C. SINIAT S.A, Drumul Leordeni

nr. 106, sector 4, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

Hydropanel
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04476
(151) 27.06.2013
(732) MARIAN VALER, Str. Mircea cel

Bătrân bl. C 26, ap. 19, judeţul Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

(540)

GAZETA DE SATU MARE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04477
(151) 27.06.2013
(732) MARIAN VALER, Str. Mircea cel

Bătrân bl. C 26, ap. 19, judeţul Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

(540)

GAZETA SATMARENILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04478
(151) 27.06.2013
(732) S.C. SEKAT INVESTIGATII

GRUP S.R.L., Str. Războieni nr. 30,
sc. C, ap. 3, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(540)

S SEKAT INVESTIGATII GRUP
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04505
(151) 27.06.2013
(732) S.C. BD BAITS S.R.L., Str. Drumul

Timonierului nr. 6, bl. 111B, sc. A, et.
4, ap. 19, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BD
 
(531) Clasificare Viena:030224; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; momeală
artificială de pescuit; momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit; momeli pentru
vânătoare sau pescuit; accesorii de pescuit.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malt.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04462
(151) 27.06.2013
(732) O-MEGA HOSPITAL S.R.L., Str.

Ion Ţuculescu nr. 40, bl. G8, sc. 3, et.
1, ap. 15, sector 3, 031615,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

O-MEGA HOSPITAL

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
 
(531) Clasificare Viena:020501; 020914;

270508; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04506
(151) 27.06.2013
(732) D R A G A N  A L E X A N D R U

BOGDAN, Str. Drumul Timonierului
nr. 6, bl. 111B, sc. A, ap. 19, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BOGDAN DRAGAN

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; momeală
artificială de pescuit; momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit; momeli pentru
vânătoare sau pescuit; accesorii de pescuit.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malt.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04507
(151) 27.06.2013
(732) C O N S T A N T I N

VALENTIN-FLORIAN, Str. Intr.
Caisului nr. 5, Jud. Bistriţa Năsăud,
420146, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

NĂSCUT LIBER
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04463
(151) 27.06.2013
(732) PANDILICA FLORIN IONUT, Str.

Ajustorului nr. 10, bl. C1, et. 5, ap. 23,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RESTAURANTUL DOMNESC
CURTEA DE ARGEŞ
  
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;

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

clase:
35 Administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, de franciză, şi anume furnizarea de
asistenţă tehnică în crearea şi / sau exploatarea
de restaurante, cafenele şi snack baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul a alimentelor
şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice.
43 Servicii de alimentaţie publica, restaurant,
cafenea, snack-bar, prestarea serviciilor de
restaurant, servicii de catering, servicii de
alimentaţie publică contractuale, prepararea si
servirea alimentelor si băuturilor, servicii de
cazare temporara.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04479
(151) 27.06.2013
(732) S.C. UNIVERS EUROLINGUA

S.R.L., Str. Chimiei nr. 10, Sat
Săvineşti, judeţul Neamţ, , COMUNA
SĂVINEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

klaus TIGLA METALICA CE SE
INTAMPLA DEASUPRA E TREABA
NOASTRA

(591) Culori revendicate:albastru, alb
 
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajelelor, materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; tablă; învelitori metalice pentru
acoperiş; ţigle metalice; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; produse de lăcătuşerie şi feronerie
metalică; tuburi metalice, case de bani,
produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
ţiglelor metalice, a tablei şi a învelitorilor
metalice pentru acoperiş (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, prin magazine
(puncte de desfacere), cataloage de vânzare,
corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web, e-mail-uri şi/sau alte mijloace
moderne de comercializare).
39 Transport; distribuţie de ţigle metalice şi
învelitori metalice pentru acoperiş; ambalare
şi depozitarea mărfurilor; organizarea de
călătorii. 
40 Tratament de materiale; servicii care
implică tăierea şi deformarea tablei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04489
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

DIGITAL MULTIMETER
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04490
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

meike
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04491
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

Aideer

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04464
(151) 27.06.2013
(732) ION RADULEA, Str. Daniel

Danielopolu nr. 40A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

riverdevelopment
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(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:261112; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04492
(151) 27.06.2013
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1, Sat
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

KADIO

531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi

magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04465
(151) 27.06.2013
(732) S.C.  EASTERN EUROPE

SERVICES S.R.L., Calea Călăraşilor
nr. 315, bl.B, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GALAXY TOURS
 
(531) Clasificare Viena:011108; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Vânzare bijuterii; servicii recrutare
personal.
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36 Schimb valutar; servicii de amanet; agenţii
imobiliare.
39 Organizare de călătorii oferite de agenţii de
turism; închiriere de vehicule.
41 Organizarea de conferinţe, congrese,
seminarii, simpozioane; servicii de tabere
sportive.
43 Servicii de rezervare spaţii cazare de către
agenţii de voiaj; închiriere locuinţe temporare;
catering de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04466
(151) 27.06.2013
(732) S.C. PETALUDA ATELIER S.R.L.,

Str. Floarea Soarelui 18A, Vila 8,
Camera 5, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Innocence kind of magic

  
(531) Clasificare Viena:031301; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04480
(151) 27.06.2013
(732) O R A N G E  P E R S O N A L

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

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

Like It, Cloud It

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea, jurnalizarea,  stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmisia, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codate; aparate fotografice; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
aparate, instrumente şi echipamente pentru
prelucrarea imaginilor; aparate pentru citirea
şi scanarea de coduri de bare; aparate şi
instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
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software de calculator; discuri, casete şi fire
ca suporturi şi medii de transmisie magnetice
pentru date; plăci imprimate de circuite;
cartele magnetice goale şi preînregistrate;
cartele de date; carduri de memorie; fise
" i n t e l i g e n t e " ;  c a r t e l e  c o n ţ i n â n d
microprocesoare; cartele cu circuite integrate,
aşa-numitele; cartele electronice de
identificare; cartele telefonice; cartele
telefonice cu credit; carduri de credit; cărţi de
debit; cartele pentru jocuri electronice
proiectate pentru a fi utilizate cu telefoane;
CD-ROM-uri; purtătoare de date magnetice,
digitale şi optice; mijloace de înregistrare şi
stocare de date magnetice, digitale şi optice şi
suporturi de stocare (goale şi preînregistrate);
memorie flash USB; software de calculator
furnizat prin Internet; tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile)
disponibile on-line din baze de date sau de pe
Internet; software de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, retele
locale şi Internet; software de calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinţe,
videoconferinţe şi servicii de telefonie video;
software de calculator permiţând căutarea şi
recuperarea de date; software de calculator
pentru accesarea bazelor de date, servicii de
telecomunicaţii, reţele de calculatoare şi
aviziere electronice; software de jocuri de
calculator; fişiere de muzică descărcabile;
dispozitive pentru redarea de fişiere cu muzică
descărcabile; player portabil multimedia;
fotografii, gravuri, servicii grafice, fişiere de
imagine, sunete, folii, programe video şi audio
(descărcabile) furnizate on-line sau din baze
de date computerizate sau de pe Internet sau
alte website-uri de Internet; aparatură şi
instrumente pentru monitorizarea de la
distanţă; software de calculator utilizat la

monitorizarea de la distanţă; transmiţătoare şi
receptoare prin satelit; sateliţi de
telecomunicaţie şi de difuzare; balize de radio
telefon şi stâlpi telefonici; fire şi cabluri
electrice; cabluri cu fibră optică; fire metalice
pentru rezistenţe; electrozi; sisteme de
telecomunicaţii şi servicii de instalaţii;
terminale pentru reţele telefonice; comutatoare
telefonice; echipamente pentru semnal de
intrare pentru telecomunicaţii, stocare,
conversie şi prelucrare a informaţiilor;
echipamente telefonice; echipament pentru
telefoane fixe, transportabile, mobile, pentru
mâini libere sau activate prin voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
prezentarea şi comandarea de bunuri şi de
servicii; aparate şi instrumente pentru recepţia
alfanumerică, recepţia alfanumerică radio şi
radiotelefonie; telefoane, telefoane mobile şi
microtelefoane; telecopiatoare; asistenţi
digitali  personali  (PDA); agende
organizatoare electronice; agende electronice;
tablete electronice; unităţi electronice manuale
pentru recepţia, depozitarea şi/sau transmisia
fără fir de date şi mesaje; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; accesorii pentru telefoane ş
microtelefoane; adaptori pentru utilizarea cu
telefoane; încărcătoare de baterii pentru
telefoane; unităţi cu difuzor pentru telefoanele
mobile cu sistem hands-free pentru birou sau
montat în maşină; suporturi de telefoane
pentru autovehicule; genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefon; centuri pentru
telefonul mobil; agende personale
computerizate; antene; baterii, celule;
microprocesoare; tastaturi; modemuri; maşini
de calcul; ecrane de afişare; sisteme
electronice GPS; aparate şi instrumente
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electronice pentru navigaţie, localizare şi
poziţionare; aparate şi instrumente de
monitorizare (altele decât cele pentru
monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente
radioelectrice; aparate şi instrumente electrice
de control, testare (altele decât cele pentru
testarea in-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice filme
video; aparate şi echipamente audio-vizuale;
accesorii electrice şi electronice şi
echipamente periferice destinate şi adaptate
utilizării cu calculatoare şi aparate
audio-video; elemente şi părţi componente
pentru toate produsele menţionate deasupra.
35 Publicitate; marketing; promovare
comercială; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; organizare şi
gestionare de programe comerciale de
stimulare şi loializare; servicii de informaţii
privind afacerile; prelucrare şi organizare
administrativă de servicii de comandă prin
poştă; organizarea de prezentări de companii;
servicii de cercetare şi studii în domeniul
afacerilor; servicii de previziuni de afaceri;
prestare de servicii de afaceri, de birou şi de
secretariat; extrase din ştiri şi actualităţi şi
servicii de informaţii; organizare şi
coordonare de expoziţii în scop comercial;
toate serviciile mai susmenţionate furnizate cu
ajutorul unei baze de date computerizate sau
prin internet sau furnizate prin alte mijloace;
regruparea, în folosul terţilor, a unei game
variate de servicii de telecomunicaţii, servicii
computerizate, bunuri electronice şi electrice,
componente şi accesorii pentru produsele
menţionate mai sus, carduri de date,
dispozitive şi echipamente de securitate,
articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, materiale textile, lenjerie
de casă, articole de călătorii şi genţi, produse

de imprimerie şi articole de papetărie, jucării,
jocuri şi echipamente sportive, giuvaiergerie,
instrumente de ceasornicărie, echipamente şi
ustensile de uz menajer, mobilier şi materiale
textile pentru casă, produse cosmetice şi
produse de îngrijire personală, produse
farmaceutice generale, produse pentru
curăţare, produse pentru îngrijirea sănătăţii,
produse alimentare şi de băcănie, băuturi,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod aceste bunuri; vânzare prin licitaţie
publică prin Internet: servicii de administrare
a afacerilor pentru organizare de vânzări prin
Internet; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; furnizare
de informaţii şi recomandări privind livrarea
şi promovarea mărfurilor şi selectarea şi
prezentarea produselor; furnizare de informaţii
şi consiliere viitorilor cumpărători de mărfuri
şi produse; compilare şi transcriere de date;
compilare de reclame pentru pagini web pe
Internet; producţia de clipuri publicitare;
compilare de liste pentru publicarea pe
Internet; furnizare de spaţiu pe site-uri web
pentru promovare de produse şi servicii;
servicii de baze de date şi de prelucrare a
datelor; servicii de stocare a datelor; servicii
de telemarketing; servicii de mesaje telefonice
şi preluare a mesajelor; activitate în cadrul
unor call centre; exploatarea de centre de
monitorizare la distanţă; gestionare de date şi
servicii de evaluare electronică; compilare,
creare şi administrare a unei liste de nume de
d o m e n i i . C L A S A  3 8 S e r v i c i i  d e
telecomunicaţii; servicii de comunicaţii;
servicii de telefonie, telefonie mobila, fax.
telex, colectare si transmisie de mesaje,
transmisie de mesaje radio, redirectionare de
apeluri, răspuns automat, informaţii abonaţi
sau posta electronica; transmisie, livrare si
recepţie de sunete, date, imagini, muzica si
informaţii; servicii de expediere a mesajelor
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electronice; servicii de informaţii on-line în
domeniul telecomunicaţiilor; servicii de
schimb de date; transfer de date prin
telecomunicaţii; transmisia de fişiere digitale;
servicii de comunicaţii prin satelit; servicii de
externalizare; difuzare sau transmisie de
programe radio sau de televiziune si de filme,
programe pentru comerţ prin televiziune si pe
baza de web; servicii de videotext, teletext şi
videotext interactiv; difuzare si livrare de
conţinut multimedia prin reţele electronice de
comunicaţii; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in ţe;  serv ic i i  de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii,
(inclusiv pagini de web), programe de
calculator si alte date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet; furnizare de
conexiune pentru telecomunicaţii prin internet
sau prin baze
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectare şi transmisie de
mesaje, transmisie de mesaje radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii abonaţi sau poşta electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzica şi informaţii; servicii de
expediere a mesajelor electronice; servicii de
i n fo r ma ţ i i  o n - l i n e  î n  d o m e n i u l
telecomunicaţiilor; servicii de schimb de date;
transfer de date prin telecomunicaţii;
transmisia de fişiere digitale; servicii de
comunicaţii prin satelit; servicii de
externalizare; difuzare sau transmisie de
programe radio sau de televiziune şi de filme,
programe pentru comerţ prin televiziune şi pe
bază de web; servicii de videotext, teletext şi
videotext interactiv; difuzare şi livrare de
conţinut multimedia prin reţele electronice de
comunicaţii; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in ţe;  servic i i  de
videotelefonie; telecomunicaţii de informaţii,

(inclusiv pagini de web), programe de
calculator şi alte date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet; furnizare de
conexiune pentru telecomunicaţii prin internet
sau prin baze de date; asigurarea accesului
utilizatorilor la Internet (furnizori de servicii);
organizare si exploatare de conferinţe
electronice, grupuri de discuţii şi camere de
chat; furnizare de acces la pagini web cu
muzică digitală pe internet; furnizarea
accesului la un site web cu conţinut MP3 de
pe internet; furnizare de muzică digitală prin
mijloace de telecomunicaţii; furnizare de timp
de acces la infrastructuri de telecomunicaţie la
terţi operatori; operare şi furnizare de motoare
de căutare; servicii de accesare în domeniul
telecomunicaţiilor; transmitere de mesaje şi de
imagini asistate de calculator; comunicaţii
prin calculator; agenţii de informaţii;
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate;
luare spre închiriere, leasing sau dare spre
închiriere de aparate, instrumente, instalaţii
sau componente utilizate în scopul furnizării
serviciilor mai sus menţionate; furnizare de
acces la o reţea electronică on-line pentru
obţinere de informaţii; leasing de timp de
acces la o bază de date computerizată; leasing
de timp de acces la un buletin de informaţii pe
calculator şi la liste de mesaje şi la reţele de
calculator; servicii prestate de un furnizor de
servicii de internet (ISP); servicii de
consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul celor menţionate anterior.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de cercetare de laborator;
administrarea cercetărilor, proiectare şi
dezvoltare de proiecte; cercetare, proiectare şi
dezvoltare de produs; studii tehnice; servicii
de cercetare, proiectare şi dezvoltare cu
privire la calculatoare, programe de calculator,
sisteme de calculator, soluţii pentru aplicaţii
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software pe calculator, sisteme de prelucrare
de date, administrare de date, sisteme de
prelucrare de informaţii computerizate,
servicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii,
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de
comunicaţii şi interfeţe de reţea şi furnizare de
consultanţă tehnică, informaţii şi consiliere cu
privire la cele menţionate anterior; teste
tehnice; teste industriale; redactare de rapoarte
şi studii tehnice; servicii în domeniul
calculatoarelor; design (proiectare) de
hardware; întreţinerea, actualizarea şi
proiectarea de softuri computerizate integrate,
software de calculator şi programe de
calculator; programare pentru calculatoare;
pregătire şi furnizare de informaţii în
domeniul calculatoarelor şi instalaţiilor pentru
reţele de calculatoare; servicii de consiliere şi
consultanţă tehnică în domeniul IT şi
telecomunicaţii; proiectare şi dezvoltare de
sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipament de telecomunicaţii; servicii de
operator în materie de prelucrare de date;
servicii de asistenţă operaţională pentru reţele
de calculator, reţele de telecomunicaţii şi
reţele pentru transmisie de date; servicii
informatice on-line; servicii de programare
prestate on-line; închirierea de calculatoare;
proiectare, desen şi întocmirea documentaţiei,
toate pentru compilarea paginilor web pe
internet; servicii virtuale şi interactive de
creare a imaginii; creare, operare şi întreţinere
de baze de date, reţele de tip Intranet şi
site-uri web; găzduire de site-uri web de jocuri
în reţea; instalare şi întreţinere software IT;
creare, operare şi întreţinere de site-uri web,
pagini web şi portaluri pentru accesarea de
texte, imagini şi muzica furnizate, fie prin
calculatoare, fie prin telefoane mobile;
furnizare de servicii de informare şi de
consiliere tehnică online dintr-o bază de date
de calculator sau prin internet; servicii de

informare meteorologică; servicii de
informaţii meteorologice; servicii de decorare
interioară; servicii de informare şi consiliere,
cu privire la toate serviciile mai sus
menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04467
(151) 27.06.2013
(732) S.C. MEDIA GROUP BALKAN

PRESS S.R.L., Calea Floreasca nr.
74, et. 1, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

balkan press INTERNATIONAL PRESS
AGENCY

(591) Culori revendicate:mov, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale imprimate, fotografii. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04481
(151) 27.06.2013
(732) S.C. CLUBUL AVIATORILOR

S.R.L., Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti
nr. 126-128, bl. 126 A, sc. 1, et. 2, ap.
202, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NE R S  AGENTIE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

Clubul Aviatorilor

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:180501; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri

monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04469
(151) 27.06.2013
(732) S.C. ZORILE TOYS S.R.L., Str. 1

Decembrie 1918 nr. 18, bl. 18, ap. 1,
jude ţul  Cons tan ţa ,  905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Sandalandala
 
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea şi administrarea
afacerilor; activităţi de birou. 
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.
43 Servicii de cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04482
(151) 27.06.2013
(732) GHEORGHIADE VALENTINA,

Str. Crângaşi nr. 32, bl. 16, sc. C, et. 9,
ap. 151, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Camelia Negrea

(531) Clasificare Viena:270501; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04471
(151) 27.06.2013
(732) PETRIA PAUL-MARIAN, Str. Oasa

nr. 10, sc. C, et. 2, ap. 6, judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(732) POPA ROMANINO-LUCIAN, Str.
Crişanei nr. 20, ap. 1, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(732) DOBOS MIRCEA-VASILE, B-dul
Mihai Viteazu nr. 7, sc. A, et. 4, ap.
21, judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Music pub
 
(531) Clasificare Viena:220105; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04472
(151) 27.06.2013
(732) PETRIA PAUL-MARIAN, Str. Oasa

nr. 10, sc. C, et. 2, ap. 6, judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(732) POPA ROMANINO-LUCIAN, Str.
Crişanei nr. 20, ap. 1, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(732) DOBOS MIRCEA-VASILE, B-dul
Mihai Viteazu nr. 7, sc. A, et. 4, ap.
21, judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

  
(531) Clasificare Viena:160104; 160125;

220105; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04483
(151) 27.06.2013
(732) GHEORGHIADE VALENTINA,

Str. Crângaşi nr. 32, bl. 16, sc. C, et. 9,
ap. 151, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Kameea concept by Camelia Negrea
 
(531) Clasificare Viena:020301; 020316;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04484
(151) 27.06.2013
(732) S.C. MALINA FRESH S.R.L., Str.

Sarmisegetuza nr. 37, cam. 1, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

MĂLINA FRESH
 
(531) Clasificare Viena:050317; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04473
(151) 27.06.2013
(732) OLARU CLAUDIU-MARIAN, Str.

Transilvaniei nr. 24, bl. B46, et. 3, ap.
20, judeţul Bihor, 410387, ORADEA
ROMANIA 

(732) SABĂU CRISTIAN-IOAN, Calea
Clujului nr. 180, judeţul Bihor,
410546, ORADEA ROMANIA 

(732) MOCANU CIPRIAN-MIHAI, B-dul
Dacia nr. 121, bl. B1, sc. A, et. 2, ap.
8, judeţul Bihor, 410361, ORADEA
ROMANIA 

(540)

GRAFFORMERS
 
(531) Clasificare Viena:261325; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton, tipărituri,fotografii,
papetărie, materiale pentru artişti. 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
26 Articole de mercerie.
35 Servicii de publicitate.
38 Difuzare de programe radio şi televiziune.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Servicii de educaţie a persoanelor,
divertisment, activităţi culturale şi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04488
(151) 27.06.2013
(732) ANDY AUGUSTIN SZEKELY, Şos.

Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 5, et. 2, ap.
170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CITY CAMP ACADEMY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜


