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Cereri M|rci publicate în data de 04.11.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07002
28.10.2013 S.C. AGROIND CAUACEU S.A. agroind cauaceu

2 M 2013
07653

28.10.2013 S.C. NANOCHEM S.R.L. EPOXY STUDIO imaginaÛia
pardoselii

3 M 2013
07654

28.10.2013 S.C. TESSERACT S.R.L. tesseract SOFTWARE
ARCHITECTURE

4 M 2013
07655

28.10.2013 CIUCA NICOLAE Sinteza Concept

5 M 2013
07658

28.10.2013 DOCEA GHEORGHE IULIAN YUCON

6 M 2013
07659

28.10.2013 ALEXANDRESCU IOAN MIHAI TRANSYLVANIA HISTORY DAYS

7 M 2013
07660

28.10.2013 TAKACS ESZTER JOHANNA PIVNITA TAKACS BORPINCE AIUD
NAGYENYED

8 M 2013
07661

28.10.2013 S.C. DOMPLEX PLUS S.R.L. UTB ROMANIA

9 M 2013
07662

28.10.2013 S.C. DOMPLEX PLUS S.R.L. UTB

10 M 2013
07663

28.10.2013 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. CAFENEAUA VECHE

11 M 2013
07664

28.10.2013 S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Sohodol

12 M 2013
07665

28.10.2013 S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Parîng

13 M 2013
07666

28.10.2013 FUNDATIA SCOALA LITTLE
LONDON

avenor college creatori de viitor

14 M 2013
07667

28.10.2013 S.C. CREDIUS IFN S.A.

15 M 2013
07668

28.10.2013 S.C. CREDIUS IFN S.A.

16 M 2013
07669

28.10.2013 S.C. CREDIUS IFN S.A. creditul Aici Õi Acum nu pleca din
magazin f|r| el !

17 M 2013
07670

28.10.2013 S.C. CREDIUS IFN S.A. credius Bani pentru Români CorecÛi
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18 M 2013
07671

28.10.2013 S.C. CREDIUS IFN S.A. Live your story !

19 M 2013
07672

28.10.2013 BOTEZATU MIHAELA CAMELIA emblematic romania

20 M 2013
07673

28.10.2013 S.C. ROS SYSTEMA S.R.L. happy living DIN GRIJ{ PENTRU
SENIORI

21 M 2013
07674

28.10.2013 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

NEC PLUS ULTRA JIDVEI

22 M 2013
07675

28.10.2013 S.C. VITCON EXIM S.R.L. DISCOVERY TABLE COVER

23 M 2013
07676

28.10.2013 NICUÔOR CHIRIPUCI MARINE EXPLORERS SCUBA
DIVING CENTER

24 M 2013
07677

28.10.2013 BOTOI STEFAN-RAZVAN LA COSTACHE

25 M 2013
07678

28.10.2013 ASOCIATIA AJUTOR,
SPERANTA & HOSPICE (ASH) -
HELP, HOPE & HOSPICE
(HHH)

ASOCIATIA AJUTOR SPERANTA
HOSPICE

26 M 2013
07679

28.10.2013 S.C. ONIX GROUP IMPEX
S.R.L.

RO - LIL DINAMIC

27 M 2013
07680

28.10.2013 TUDOSE MIHAI - SILVIU BARRIO

28 M 2013
07681

28.10.2013 S.C. MALICIA KE TRADING
S.R.L.

M K T

29 M 2013
07682

28.10.2013 S.C. MEDGID SECURITY S.R.L. Colosseum SECURITY

30 M 2013
07683

28.10.2013 S.C. ZACARIA DEVELOPMENT
S.R.L.

ZACARIA

31 M 2013
07684

28.10.2013 S.C. CRITOS DISTRIBUTION
S.R.L.

SPECIAL BOUTIQUE

32 M 2013
07686

28.10.2013 S.C. MOBILE FUN S.R.L. mobile fun

33 M 2013
07687

28.10.2013 PLESEA AUGUSTIN NICOLAE Monkey Courier

34 M 2013
07688

28.10.2013 PLESEA AUGUSTIN NICOLAE Great Restaurants Deliveries

35 M 2013
07689

28.10.2013 PLESEA AUGUSTIN NICOLAE Re-Fresh on route
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36 M 2013
07690

28.10.2013 PLESEA AUGUSTIN NICOLAE Gclub.ro Breaza.ro

37 M 2013
07691

28.10.2013 PLESEA AUGUSTIN NICOLAE Dogsclub.ro

38 M 2013
07692

28.10.2013 PASCA BIANCA-FLORENTINA
PAVEL ELIZA

BACKSTAGE

39 M 2013
07693

28.10.2013 P{P{DIE A BOGDAN PAUL TermoBitum asphalt heal itself

40 M 2013
07694

28.10.2013 PROTECT UNIT SECURITY
B.G.G. S.R.L.

B.G.G. PROTECT UNIT SECURITY

41 M 2013
07695

28.10.2013 S.C. PASION SERVICE S.R.L. pasion service Property & Facility
Management

42 M 2013
07696

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. FREELANDER

43 M 2013
07697

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. DISCOVERY

44 M 2013
07698

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART VISION

45 M 2013
07699

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART WILL

46 M 2013
07700

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART TED

47 M 2013
07701

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART SAM

48 M 2013
07702

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART RAY

49 M 2013
07703

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART MARK

50 M 2013
07704

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART JACK

51 M 2013
07705

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART EDY

52 M 2013
07706

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART BOB

53 M 2013
07707

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART VISIBILITY

54 M 2013
07708

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART VICTORY
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55 M 2013
07709

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART TORNADO

56 M 2013
07710

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART THUNDER

57 M 2013
07711

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART STRADA

58 M 2013
07712

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART RAINKIT

59 M 2013
07713

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART STAR

60 M 2013
07714

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART PONTIC

61 M 2013
07715

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART NERO

62 M 2013
07716

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART NAUTILIUS

63 M 2013
07717

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART KAROL

64 M 2013
07718

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART IMPULSE

65 M 2013
07719

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART HIGHWAY

66 M 2013
07720

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART GLOVE

67 M 2013
07721

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART GALAXY

68 M 2013
07722

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART ENERGY

69 M 2013
07723

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART ELITE

70 M 2013
07724

28.10.2013 S.C. TRITON S.R.L. S'MART COPILOT

71 M 2013
07725

28.10.2013 S.C. MEDIA SYSTEMS
COMMUNICATION S.R.L.

The magazine of BRILLIANT
PEOPLE for brilliant people

72 M 2013
07726

28.10.2013 S.C. COSMO PHARM S.R.L. UROFORTE

73 M 2013
07727

28.10.2013 S.C. INTERSTAR CHIM S.A. EVOLIO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse in data de
28.10.2013

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

5

74 M 2013
07728

28.10.2013 S.C. INTERSTAR CHIM S.A. EVOLIA

75 M 2013
07729

28.10.2013 S.C. AGRANA ROMANIA S.A. DOMNIÚA

76 M 2013
07730

28.10.2013 MIHAI MAGDALENA-ALINA Terapie de contact

77 M 2013
07731

28.10.2013 ASOCIATIA ROMANA PENTRU
ENERGIE EOLIANA

ROMANIAN WIND ENERGY
ASSOCIATION
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(210) M 2013 07002
(151) 28.10.2013
(732) S.C. AGROIND CAUACEU S.A.,

Şos. Oradea-Marghita, km.16, judeţul
Bihor, , CAUACEU ROMANIA 

(540)
                   

agroind cauaceu

(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:050314; 260201;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;

drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07696
(151) 28.10.2013
(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)
                  

FREELANDER

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) pentru a le vedea şi a le
cumpăra comod în magazine en gros sau
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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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07714
(151) 28.10.2013
(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)
S'MART PONTIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07713
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART STAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07715
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART NERO

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07697
(151) 28.10.2013
(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)
                   

DISCOVERY

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:090915; 270508;

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

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
28.10.2013

9

(210) M 2013 07698
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART VISION
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari de protecţie pentru uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07699
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART WILL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07700
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART TED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07653
(151) 28.10.2013
(732) S.C. NANOCHEM S.R.L., Drumul

Între Tarlale nr. 160-174, Corp C,
Depozit 10, etaj 1, (Incinta Ansamblul
Apollo Center), sector 3, 032982,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

EPOXY STUDIO imaginaţia pardoselii

(591) Culori revendicate:gri, violet, verde,
roşu, albastru ultramarin, orange,
magenta

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; adezivi
folosiţi în industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07716
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART NAUTILIUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07701
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART SAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07717
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART KAROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07702
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART RAY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07718
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART IMPULSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07654
(151) 28.10.2013
(732) S.C. TESSERACT S.R.L., Str. Sold.

Ghetu Anghel nr. 1, Hala D, Atelier
Mecanic, Partial, Birou în suprafaţa de
13.30 mp, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

tesseract SOFTWARE
ARCHITECTURE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:261509; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 07703
(151) 28.10.2013
(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)
S'MART MARK

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07719
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART HIGHWAY
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07704
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART JACK
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07655
(151) 28.10.2013
(732) CIUCA NICOLAE, Str. Secuilor nr.

3, bl. B27, sc. 2, ap. 26, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
Sinteza Concept

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07658
(151) 28.10.2013
(732) DOCEA GHEORGHE IULIAN, Sat

Răchiş nr. 42, judeţul Alba, ,
COMUNA MIRASLĂU ROMANIA

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)
                

YUCON

(531) Clasificare Viena:030717; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07705
(151) 28.10.2013
(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)
S'MART EDY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07659
(151) 28.10.2013
(732) ALEXANDRESCU IOAN MIHAI,

Str. Horea nr. 68-70, ap. 5, judeţul
Cluj, 400275, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)
TRANSYLVANIA HISTORY DAYS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07720
(151) 28.10.2013
(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)
S'MART GLOVE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Mănuşi de protecţie pentru uz industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07706
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART BOB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Încălţăminte de protecţie pentru muncă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07721
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART GALAXY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07707
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART VISIBILITY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07661
(151) 28.10.2013
(732) S.C. DOMPLEX PLUS S.R.L., Str.

Oprea Crusoveanu nr. 13, judeţ
Constanţa, , MANGALIA ROMANIA

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

(540)
                   

UTB ROMANIA

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

clase:
12 Piese de schimb.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate serviciile menţionate anterior
pentru piese de schimb.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; toate
serviciile menţionate anterior pentru piese de
schimb.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07662
(151) 28.10.2013
(732) S.C. DOMPLEX PLUS S.R.L., Str.

Oprea Crusoveanu nr. 13, judeţ
Constanţa, , MANGALIA ROMANIA

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

(540)

UTB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Piese de schimb.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate serviciile menţionate anterior
pentru piese de schimb.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; toate
serviciile menţionate anterior pentru piese de
schimb.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07722
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART ENERGY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07708
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART VICTORY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07709
(151) 28.10.2013
(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)
S'MART TORNADO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07723
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART ELITE

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

9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07710
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART THUNDER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
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import şi export a acestora.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07724
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART COPILOT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07711
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART STRADA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07663
(151) 28.10.2013
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, Centru
Comercial Dragonul Roşu Mega Shop,
et. 3, biroul 2-4, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

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

(540)
                  

CAFENEAUA VECHE

(531) Clasificare Viena:270509; 270511;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07725
(151) 28.10.2013
(732) S . C .  M E D I A  S Y S T E M S

COMMUNICATION S.R.L., Calea
R a h o v e i  n r .  2 6 6 - 2 6 8 ,
Electromagnetica Business Park, Corp
2, et. 2, camera 14, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

The magazine of BRILLIANT PEOPLE
for brilliant people

(591) Culori revendicate:galben-auriu, negru
 
(531) Clasificare Viena:241725; 270508;

270509; 290113;  
(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 (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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07712
(151) 28.10.2013
(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)

S'MART RAINKIT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz
industrial.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) 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, servicii de
import şi export a acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07664
(151) 28.10.2013
(732) S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.,

Balta, Judeţul Gorj, , COMUNA
RUNCU ROMANIA 

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

(540)
               

Sohodol

(591) Culori revendicate:maro, verde

  
(531) Clasificare Viena:061901; 270502;

290112;  
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07726
(151) 28.10.2013
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 30602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., Str. Cuţitul de
Argint nr. 68, et. 2, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

UROFORTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical; suplimente alimentare de uz
medical.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07727
(151) 28.10.2013
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
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)

EVOLIO

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.
5 Dezinfectanţi, produse anti-bacteriene,
germicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07728
(151) 28.10.2013
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
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)
EVOLIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.
5 Dezinfectanţi, produse anti-bacteriene,
germicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07665
(151) 28.10.2013
(732) S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.,

Balta, Judeţul Gorj, , COMUNA
RUNCU ROMANIA 

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

(540)
                       

Parîng
(591) Culori revendicate:maro, verde
(531) Clasificare Viena:060102; 061905;

250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07693
(151) 28.10.2013
(732) PĂPĂDIE A BOGDAN PAUL,

Aleea Perişoru nr. 14, bl. N 4 B, sc. 2,
ap.  35,  sector 3,  032552,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

TermoBitum asphalt heal itself

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07674
(151) 28.10.2013
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)        
                          

NEC PLUS ULTRA JIDVEI

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
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educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07667
(151) 28.10.2013
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera

nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
                  

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
802)

  
(531) Clasificare Viena:241521; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07729
(151) 28.10.2013
(732) S.C. AGRANA ROMANIA S.A.,

Şoseaua Străuleşti, nr.178-180, sector
1, 013339, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
                  

DOMNIŢA

(591) Culori revendicate:roz (pantone 223
C), mov (pantone 267 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Zahăr.
35 Publicitate.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07675
(151) 28.10.2013
(732) S.C. VITCON EXIM S.R.L., Şos.

Giurgiului nr. 192, Hală industrială
birouri, cam. 3-4, judeţul Ilfov, ,
COM. 1 DECEMBRIE ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)
                 

DISCOVERY TABLE COVER
(531) Clasificare Viena:260418; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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24 Muşamale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07668
(151) 28.10.2013
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera

nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
                   

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
802)

  
(531) Clasificare Viena:241521; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07694
(151) 28.10.2013
(732) PROTECT UNIT SECURITY

B.G.G. S.R.L., Str. Mihai Viteazul nr.
15, Jud. Braşov, 500187, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)
                    

B.G.G. PROTECT UNIT SECURITY
(591) Culori revendicate:galben, albastru
 
(531) Clasificare Viena:030108; 260418;

270508; 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. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 07676
(151) 28.10.2013
(732) NICUŞOR CHIRIPUCI, Str.

Izvorului nr. 64, bl. DR32, sc. B, ap.
35, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
                   

MARINE EXPLORERS SCUBA
DIVING CENTER
  
(531) Clasificare Viena:011515; 011521;

020114; 030910; 260118;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07669
(151) 28.10.2013
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera

nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
                  

creditul Aici şi Acum nu pleca din
magazin fără el !

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black), verde (Pantone 802)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07677
(151) 28.10.2013
(732) BOTOI STEFAN-RAZVAN, Str.

Mioriţei nr. 14, sc. B, ap. 7, judeţul
Bacău, 600181, BACĂU ROMANIA

(540)

LA COSTACHE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07695
(151) 28.10.2013
(732) S.C. PASION SERVICE S.R.L.,

Calea Rahovei 266-268, Corp 63, et.
6, cam. 10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

pasion service Property & Facility
Management

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
3005C), negru (Process Black),
gri-bleu

 (531) Clasificare Viena:260502; 260509;
270509; 290112;  

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

20 Mobile, oglinzi, rame.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 07678
(151) 28.10.2013
(732) A S O C I A T I A  A J U T O R ,

SPERANTA & HOSPICE (ASH) -
HELP, HOPE & HOSPICE (HHH),
Str. Radu de la Afumaţi nr. 16, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

ASOCIATIA AJUTOR SPERANTA
HOSPICE

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020723; 020915;

070311; 260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07671
(151) 28.10.2013
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera

nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Live your story !
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07679
(151) 28.10.2013
(732) S.C. ONIX GROUP IMPEX S.R.L.,

Str. Pavel Tcacenco nr. 6A, judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)
               

RO - LIL DINAMIC

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07730
(151) 28.10.2013
(732) MIHAI MAGDALENA-ALINA, Str.

Pravăţ nr. 4, bl. Z34, sc. 1, et. 6, ap.
42, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Terapie de contact

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii cu caracter educativ, şi anume,
cărţi, ziare, reviste, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor) în
domeniile: atocunoaştere, comunicare - cu
sine şi comunicare în general, dezvoltare
personală, consiliere şi consultanţă în
vindecarea personală - fizică, mentală,
emoţională şi spirituală prin cunoaştere
energetică, tratamente şi aplicaţii energetice
precum şi în domeniul consultanţei în general.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate acestea în legătură cu
produsele şi serviciile din clasele 16, 41, 44.
41 Educaţie; instruire: divertisment; activităţi
sportive şi culturale, servicii de învăţământ,
organizarea şi susţinerea de workshop-uri,
seminarii şi formări în domeniile:
atocunoaştere; comunicare - cu sine şi
comunicare în general; dezvoltare personală;
consiliere şi consulţanţă în vindecarea
personală fizică, mentală, emoţională şi
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spirituală prin cunoaştere energetică cu rol de
educaţie şi instruire; organizarea de cursuri de
educaţie şi instruire privind tratamentele şi
aplicaţiile energetice; servicii de publicare;
publicare on-line; editare de cărţi.
44 Servicii de tarapie în domeniile:
atocunoaştere; comunicare - cu sine şi
comunicare în general; dezvoltare personală;
consiliere şi consultanţă în vindecarea
personală - fizică, mentală, emoţională şi
spirituală prin cunoaştere energetică;
tratamente şi aplicaţii energetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07666
(151) 28.10.2013
(732) FUNDATIA SCOALA LITTLE

LONDON, Aleea Privighetorilor nr.
86P, et. 2, ap. D 2-4, sector 1, 014042,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                

avenor college creatori de viitor

(591) Culori revendicate:alb, gri, mov,
albastru, galben, verde, portocaliu,
maro

  
(531) Clasificare Viena:050519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07680
(151) 28.10.2013
(732) TUDOSE MIHAI - SILVIU, Str.

Nicolae Iliesca nr. 1, sc. A, et. 4, ap.
10, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)
                     

BARRIO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07672
(151) 28.10.2013
(732) B O T E Z A T U  M I H A E L A

CAMELIA, Str. Viesparilor nr. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

emblematic romania
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07731
(151) 28.10.2013
(732) ASOCIATIA ROMANA PENTRU

ENERGIE EOLIANA ,  S t r .
Mântuleasa nr. 33, et. 1, camera 9,
sector 2, 023961, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

ROMANIAN WIND ENERGY
ASSOCIATION

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

  
(531) Clasificare Viena:010313; 061911;

070106; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de seminarii şi conferinţe
educative în domeniul energiei eoliene.
42 Creare şi menţinere pagina web.
45 Servicii privind sprijinirea companiilor
active în domeniul energiei eoliene prin
punerea la dispoziţie a informaţiilor necesare
despre cadrul legislativ şi mediul de afaceri de
profil, prin propunerea de modificări
legislative pentru companiile care operează
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07681
(151) 28.10.2013
(732) S.C. MALICIA KE TRADING

S.R.L., Str. Erou Gheorghe Pană nr.
8B, sector 3, 032949, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07682
(151) 28.10.2013
(732) S.C. MEDGID SECURITY S.R.L.,

Str. Cloşca nr. 12A, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)
                  

Colosseum SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07683
(151) 28.10.2013
(732) S.C. ZACARIA DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare nr. 193,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Justiţiei nr. 2, judeţul Sibiu SIBIU

(540)

ZACARIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07684
(151) 28.10.2013
(732) S.C. CRITOS DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Miron Cristea bl. D, sc. 2,
ap. 5, judeţul Harghita, , TOPLIŢA
ROMANIA 

(540)

SPECIAL BOUTIQUE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07686
(151) 28.10.2013
(732) S.C. MOBILE FUN S.R.L.,

Str.Cernauti nr.27C, et.1, cam.4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) BIROUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI CONSULTANTA
PIDES - SOVA DAN EUGEN -
PERSOANA FIZICA, Str. Valea
Buzăului nr. 10, bl. G 30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)
                

mobile fun

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, galben, mov

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

clase:

9 Suporturi de înregistrare magnetice, optice
sau altele asemenea preînregistrate (discuri,
benzi, cartuşe-role) cu programe software, cu
filme cinematografice şi video, cu reproduceri
audio, cu reproduceri video şi cu jocuri
electronice/video de televiziune; suporturi şi
mater ia le  magnet ice ,  opt ice  sau
optoelectronice, purtători de date pentru jocuri
video şi stocarea jocurilor electronice precum
şi pentru tonuri de telefon; produse software;
programe de computer pentru prelucrarea
datelor şi pentru utilizare în managementul
bazelor de date, pentru autorizarea accesului
în baza de date; programe de baze de date;
baze de date; baze de date pentru tonuri de
sonerii pentru telefon; programe pentru
computer, software descărcabil; programe de
computer pentru jocuri video; programe de
computer pentru jocuri video adaptate pentru
a fi utilizate cu o unitate de afişare video
(aparate tv, telefon, computer, video);
programe software pentru tonuri de sonerii
pentru telefon; software pentru jocuri electrice
sau electronice adaptate pentru utilizare cu o
unitate de afişare video; software pentru jocuri
video preînregistrate pentru utilizare pe
calculator, pe aparate video (video cassette
recorders) şi pe telefon; software pentru jocuri
video adaptate pentru folosirea cu receptoare
tv şi pe telefon; software distractive pentru
jocuri electronice şi jocuri interactive
educaţionale pentru folosire cu aparate video,
cu computere şi cu alte afişoare video; filme
cinematografice şi video preînregistrate;
echipamente şi dispozitive pentru prelucrarea
informaţiei şi stocarea de date; calculatoare şi
alte echipamente informatice; emiţătoare
radio-televiziune, receptoare radio-televiziune
şi echipamente de înregistrare şi reproducere
audio-video, echipamente şi aparate telefonice
şi telegrafice; automate de vânzare şi
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mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise sau carduri, aparate cu preplată, cu fise
sau carduri, pentru jocuri; aparate pentru
editarea filmelor cinematografice; editoare de
texte; publicaţii electronice descărcabile.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii tipărite, reviste şi
periodice, cărţi broşuri, pliante şi materiale
similare, dicţionare, enciclopedii, hărţi şi
scheme; fotografii; reproduceri grafice şi
fotografice, papetărie şi în special afişe, benzi
autocolante, vederi, calendare, cataloage,
articole de birou, etichete, formulare, desene,
prospecte; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); panouri
publicitare din hârtie sau carton; suporturi,
panouri şi rame pentru fotografii; toate în
legătură cu telecomunicaţii, filme, activităţi
recreative, activităţi de radio-televiziune;
legate de informatică şi programe de
calculator, de baze de date, de consultanţă şi
furnizare de software; de editare de programe
şi suporţi video şi audio şi de filme; pentru
jocuri adaptate pentru a fi utilizate pe o unitate
de afişare video; coperţi de suporţi înregistraţi
cu jocuri; materiale tipărite, broşuri, cărţi cu
reguli de joc, cartele pentru jocuri şi alte
asemenea din această clasă; toate pentru
jocuri.
28 Jucării, jocuri, aparate, instalaţii pentru
sporturi, jocuri diverse şi distracţii, recreere,
exerciţii fizice, antrenament, activităţi
sportive, întreceri şi concursuri sportive,
adaptate uzului cu ecran sau monitor extern;
afisaje şi accesorii pentru acestea; maşinuţe de
distracţii, automate şi acţionate cu monede sau
carduri; dispozitive de jocuri video tip arcadă;
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun; jocuri de cărţi, şah, table, jocuri de
noroc şi alte asemenea cuprinse în această

clasă; aparate; tastaturi, contoare şi alte
articole precum figurine, miniaturi, bâte,
pucuri, puluri, bile pentru jocuri; aparate,
tastaturi, contoare şi alte articole pentru filme;
fise, jetoane, carduri şi aparate pentru jocuri
electronice pentru computer (cu jetoane, cu
fise, cu carduri) şi automate (altele decât cele
adaptate pentru utilizare cu receptoare de
televiziune).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul; publicitatea
radiodifuzată, televizată sau prin reţele
informatice; servicii de reprezentare media;
servicii care constau în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice; gestiunea fişierelor
informatice; gestiunea afacerilor comerciale;
compilarea infomaţiilor în fişiere electronice;
sistematizarea şi compilarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
promovarea vânzării de produse şi servicii
pentru terţi prin intermediul recompenselor şi
stimulentelor generate; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate prin mijloace mobile de
telecomunicaţii; servicii de vânzare cu
amănuntul asigurate online prin reţele sau alte
mijloace electronice utilizând informaţii
reproduse în mod electronic în format digital;
gestionare de baze de date computerizate;
servicii de prelucrare de date şi de verificare
de date; servicii de baze de date şi informaţii
privind profilul clientului; servicii de stocare
şi de recuperare de date; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor; consiliere în probleme
de personal; relaţii publice; activităţi
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publicitare; organizare de expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar; prezentare de produse,
echipamente, servicii, în expoziţii; activităţi
de birou; managementul comenzilor;
promovarea vânzărilor (pentru terţi).
37 Instalarea, mentenanţa şi reparaţia de
hardware pentru computere; instalarea,
mentenanţa şi reparaţia jocurilor, maşinilor şi
echipamentelor de divertisment şi sport şi a
echipamentelor electice, de comandă, afisaje
ale acestora; instalarea, mentenanţa şi
repararea telefoanelor.
38 Telecomunicaţii; servicii de reţele de
telecomunicaţii mobile; servicii de
telecomunicaţii bazate pe Internet; difuzarea
programelor de radio şi de televiziune; servicii
de comunicaţii de date; transmiterea de fişiere
de date, inclusiv prin mijloace criptate;
transmisie de date într-o reţea globală de
prelucrare a datelor la distanţă, inclusiv
Internetul; servicii de transmisie şi afişarea de
informaţii dintr-o bancă de date stocată pe
calculator sau pe internet; furnizarea de
servicii de comunicaţii şi de telecomunicaţii
pentru activităţi distractive, jocuri online;
transmisie de date prin prelucrarea electronică
de imagini prin legătură telefonică; servicii de
poştă electronică, expediere şi primire de
mesaje; închirierea timpilor de acces la un
centru conţinând baze de date.
39 Distribuţia înregistrărilor audio, video, de
filme, de jocuri electronice şi video pentru
calculator, pentru telefon, pentru televizor sau
aparat video, de casete, benzi sau alţi suporţi
preînregistraţi cu acesta; servicii referitoare la
ambalarea şi împachetarea bunurilor înainte
de expediţie; servicii referitoare la inspecţia
mărfurilor înaintea transportului; depozitarea
suporturilor de date sau de documente stocate
electronic; arhivarea pe orice tip de suport a
producţiilor de televiziune, de radio.

40 Tratament de materiale; tipărirea-printarea
materialelor pentru publicitate, a revistelor şi
periodicelor, cărţilor, broşurilor, pliantelor şi
materialelor similare, dicţionarelor,
enciclopediilor, hărţilor şi a schemelor şi alte
lucrări de tipografie; servicii pregătitoare
pentru tipărire şi pretipărire; înregistrări
audio-video; multiplicări şi montaje de casete,
benzi, discuri video; reproduceri de
înregistrări video, audio şi informatice, de
filme fotografice sau cinematografice, de
slide-uri; servicii pentru transferarea
fotografiilor printate, a filmelor fotografice
sau cinematografice, pe suporturi magnetice,
optice sau digitale; developare de filme
fotografice şi realizarea de fotografii pe hârtie
sau CD-uri; transferarea fotografiilor sau a
textelor pe alte suporturi ca de exemplu:
ţesături, articole de îmbrăcăminte sau alte
obiecte promoţionale; reproduceri, retuşări,
măriri, restaurări sau alte procedee din această
clasă referitoare la fotografii; alte lucrări de
tipărire; servicii de legătorie pentru cărţi,
documente, şi orice materiale scrise, tipărite,
copiate.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
organizare de evenimente educative, de
instruire, de divertisment, activităţi sportive şi
culturale; compunerea textelor, altele decât
textele publicitare; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare; publicarea cărţilor;
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizare de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe Internet în care se poate naviga;
servicii de scenografie; compoziţie muzicală;
producţie de filme; filmare, înregistrare de
imagini şi sunet; microfilmare; realizare de
reportaje audio-vizuale; servicii de imagerie
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numerică; montaj de film; producerea de
programe radio şi de televiziune; producerea
de programe audio şi video; servicii de
înregistrare video şi audio; servicii de
înregistrare în studiouri; subtitrare; editare şi
producţie de casete video şi audio şi de alte
suporturi magnetice, optice sau de altă natură
înregistrate; închirierea de casete video;
închirierea înregistrărilor de sunete; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; închirierea de jocuri şi jucării;
furnizarea articolelor de recreere; furnizarea
de jocuri de noroc şi a instalaţiilor de casino;
informaţii în domeniul serviciilor de educaţie
şi divertisment; organizare şi coordonare de
conferinţe, seminarii, expoziţii şi
simpozioane, cursuri de pregătire
profesională, prelegeri.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; cercetare, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software pentru calculatoare;
activităţi de realizare a soft-ului la comanda
(software orientat client); servicii de cercetare
şi de creaţie, referitoare la bănci de date şi
aplicaţii referitoare la acestea; reconstituirea
bazelor de date; duplicarea programelor şi a
jocurilor de computer; activităţi de consultanţă
in tehnologia informaţiei; instalarea de
software pentru computere; actualizarea şi
mentenanţa de software pentru computere;
servicii de protecţie anti-virus pentru
computere; închiriere de computere şi de
software de computer; compilarea
programelor de procesare a datelor;
convertirea datelor sau documentelor din
medii fizice în medii electronice; cercetare,
proiectare, dezvoltare, instalarea şi
mentenanţa de jocuri; crearea, găzduirea şi
mentenanţa siturilor informatice (situri web),
furnizarea de motoare de căutare pentru

internet, alte activităţi conexe; găzduire de
jocuri pe internet; închirierea serverelor web;
servicii informatice referitoare la protecţia
programelor.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii oferite unor persoane pentru
evenimente sociale, servicii de întâlniri,
furnizări de horoscoape şi tarot prin computer
şi telefon, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere de drepturi de proprietate
intelectuală în industria divertismentului;
licenţierea drepturilor de proprietate
intelectuală pentru producţiile video şi audio;
licenţierea softwarelui de computer şi pentru
telefoane mobile, servicii de supraveghere şi
investigaţii referitoare la siguranţa persoanelor
şi a colectivităţilor, inclusiv cu ocazia unor
evenimente culturale, de divertisment,
sportive, educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07687
(151) 28.10.2013
(732) PLESEA AUGUSTIN NICOLAE,

Str. Pascal Cristian nr. 1, sector 6,
060221, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Monkey Courier

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07688
(151) 28.10.2013
(732) PLESEA AUGUSTIN NICOLAE,

Str. Pascal Cristian nr. 1, sector 6,
060221, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Great Restaurants Deliveries

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07689
(151) 28.10.2013
(732) PLESEA AUGUSTIN NICOLAE,

Str. Pascal Cristian nr. 1, sector 6,
060221, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Re-Fresh on route

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07690
(151) 28.10.2013
(732) PLESEA AUGUSTIN NICOLAE,

Str. Pascal Cristian nr. 1, sector 6,
060221, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gclub.ro Breaza.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.(Solicit
protecţie pentru toate serviciile incluse în lista
alfabetică a clasei 43)
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.(Solicit protecţie
pentru toate serviciile incluse în lista
alfabetică a clasei 44)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07691
(151) 28.10.2013
(732) PLESEA AUGUSTIN NICOLAE,

Str. Pascal Cristian nr. 1, sector 6,
060221, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dogsclub.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport de animale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; dresajul
animalelor.
43 Pensiune pentru animale.
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44 Servicii veterinare, servicii de frumuseţe
animală, servicii de igienă pentru animale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07692
(151) 28.10.2013
(732) PASCA BIANCA-FLORENTINA,

Cal. Dorobanţilor bl. D5, sc. C, et. 3,
ap.7, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) PAVEL ELIZA, Str. Universităţii nr.
21, bl. D1, sc. D, et. 1, ap. 7, judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

(540)

BACKSTAGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07673
(151) 28.10.2013
(732) S.C. ROS SYSTEMA S.R.L., Str.

Bradului nr. 2/b, ap. 1, judeţul Mureş,
5 4 0 0 7 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

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

(540)
                     

happy living DIN GRIJĂ PENTRU
SENIORI
 (531) Clasificare Viena:020901; 070124;

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

clase:
43 Servicii de cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică; închirieri de spaţii de
cazare temporară; cămine de bătrâni; case de
pensionari pentru persoane în vârstă; furnizare
de unităţi specializate de asistenţă socială
(servicii de găzduire temporară).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 07670
(151) 28.10.2013
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera

nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
               

credius Bani pentru Români Corecţi

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black), verde (Pantone 802)

(531) Clasificare Viena:241521; 260418;
270524; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 07660
(151) 28.10.2013
(732) TAKACS ESZTER JOHANNA,

Aleea Drum Nou nr. 4, judeţul
Hunedoara, ,  HUNEDOARA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)
                       

PIVNITA TAKACS BORPINCE AIUD
NAGYENYED

  
(531) Clasificare Viena:050710; 070101;

190701; 250119; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜


