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Cereri M|rci publicate în data de 05.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03606
29.05.2013 IACOB MARIA Jolie Femme

2 M 2013
03682

29.05.2013 POPOVICI DANIEL DMD7777777LINE

3 M 2013
03683

29.05.2013 S.C. ADSSOL RESINS S.R.L. ADSSOL resins based products

4 M 2013
03684

29.05.2013 ASOCIATIA VANATORILOR SI
PESCARILOR SPORTIVI
INTERAGRO

A.V.P.S. INTERAGRO

5 M 2013
03685

29.05.2013 S.C. BIOFARM S.A. D-EFIVITA

6 M 2013
03686

29.05.2013 S.C. BIOFARM S.A. E-EFIVITA

7 M 2013
03688

29.05.2013 CONSTANTIN EUGEN
VALENTIN

DDS SURSA de ELECTRICE

8 M 2013
03689

29.05.2013 ASOCIATIA SOCIETY FOR
BUSINESS EXCELLENCE
(Societate pentru Excelenta in
Afaceri)

Business Excellence

9 M 2013
03690

29.05.2013 ACME INC S.R.L. J'AI BISTROT

10 M 2013
03693

29.05.2013 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

VINO D'ORO

11 M 2013
03694

29.05.2013 VLAD PETRE DINAMO NOUA GENERATIE D
BUCURESTI

12 M 2013
03695

29.05.2013 CHITAC SIMONA NOAPTEA DEVORATORILOR DE
FEISBUC

13 M 2013
03696

29.05.2013 S.C. NOMINA GROUP EXPERT
S.R.L.

Concursul Micii exploratori

14 M 2013
03697

29.05.2013 S.C. NOMINA GROUP EXPERT
S.R.L.

IÚA G|rg|riÛa

15 M 2013
03698

29.05.2013 UNIUNEA DEMOCRATA
MAGHIARA DIN ROMANIA

SZENT LA'SZLO' NAPOK
NAGYVA'RAD

16 M 2013
03699

29.05.2013 UNIUNEA DEMOCRATA
MAGHIARA DIN ROMANIA

SZSCSVAY AKADEMIA

17 M 2013
03700

29.05.2013 S.C. POIANA ALBA TURISM
S.R.L.

the Ark
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18 M 2013
03701

29.05.2013 S.C. GREENWEEE
INTERNATIONAL S.A.

Reciclatorul Verde

19 M 2013
03702

29.05.2013 S.C. PLANTAGRO COM S.R.L. Plantagro-com Noi v| îmbog|Ûim
recolta.

20 M 2013
03703

29.05.2013 S.C. JXY ASIA FORTUNE
DEVELOPMENT S.R.L.

VELORS

21 M 2013
03704

29.05.2013 S.C. CARPAT SPORT S.R.L. TRINX

22 M 2013
03705

29.05.2013 S.C. CARPAT SPORT S.R.L. CARPAT SPORT

23 M 2013
03707

29.05.2013 S.C. FARMEC S.A. Dr. Petrini Galatz

24 M 2013
03708

29.05.2013 S.C. AQUILA PART PROD COM
S.R.L.

AQUILA

25 M 2013
03709

29.05.2013 S.C. LAVECO ROMANIA S.R.L.

26 M 2013
03710

29.05.2013 BUCUR ALINA DANIELA POVEÔTI PE B{Ú

27 M 2013
03711

29.05.2013 HE RONGMAN HAPPYTREE KAIXINSHU

28 M 2013
03712

29.05.2013 MIHALCEA TIBERIU
HASAN MD OBAIDY

INSTINCT SPORTSWEAR

29 M 2013
03713

29.05.2013 STRAUSS COFFEE B.V. FORT

30 M 2013
03714

29.05.2013 STRAUSS COFFEE B.V. FORT

31 M 2013
03715

29.05.2013 CSC PHARMACEUTICALS
HANDELS GMBH

NEOCOPIRIN
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(210) M 2013 03606
(151) 29.05.2013
(732) IACOB MARIA, Str. MaramureÕ nr.

7 3 ,  j u d e Ûu l  C o n s t a n Û a ,  ,
CONSTANÚA ROMANIA 

(540)

Jolie Femme

(591) Culori revendicate:auriu, negru,
cyclamen

(531) Clasificare Viena:031301; 270508;
290113;  

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

35 Gestiunea afacerilor comerciale. 
44 Servicii de îngrijire a frumuseÛii pentru
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03701
(151) 29.05.2013
(732) S . C .  G R E E N W E E E

INTERNATIONAL S.A., Ferma
Frasinu, judeÛul Buz|u, OP 7, CP 15,
127642, COMUNA TINTESTI
ROMANIA 

(540)

Reciclatorul Verde

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb, bleu, mov, orange, negru

(531) Clasificare Viena:160104; 270524;
290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comer-
ciale; administraÛie comercial|; lucr|ri de
birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea m|rfu-
rilor, organizarea de c|l|torii.
40 Tratament de materiale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi indivizilor;
servicii personale Õi sociale oferite de c|tre
terÛi, destinate s| satisfac| nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03683
(151) 29.05.2013
(732) S.C. ADSSOL RESINS S.R.L., Str.

Valea Lung| nr. 54-56, sector 6, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

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

(540)

ADSSOL resins based products

(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie; r|Õini arti-
ficiale în stare brut|, materiale plastice în
stare brut|; adezivi folosiÛi în industrie.
2 ColoranÛi, lacuri Õi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii Õi a deterior|rii lemnu-
lui; materiale pentru vopsit; mordanÛi; r|Õini
naturale în stare brut|; metale sub form| de
folie sau pulbere. 
17 Materiale izolante, izolatori electrici, ter-
mici Õi acustici Õi material plastic sub form|
de foi, pl|ci sau baghete. 
19 Materiale de construcÛii nemetalice; con-
ducte rigide nemetalice pentru construcÛii;
asfalt, smoal| Õi bitum; construcÛii nemetalice
transportabile. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03702
(151) 29.05.2013
(732) S.C. PLANTAGRO COM S.R.L.,

Ôos. NaÛional| nr. 28, judeÛul Vaslui,
, VASLUI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. IaÕi IAÔI

(540)

Plantagro-com Noi v| îmbog|Ûim recolta.

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

(531) Clasificare Viena:050304; 270508;
290113;  

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere Õi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe Õi legume proaspete; seminÛe, plante Õi
flori naturale; mâncare pentru animale, malÛ.
35 Regruparea în avantajul terÛilor a produ-
selor diverse, în special a produselor din clasa
31, precum Õi erbicide, insecticide, fungicide,
regulatori de creÕtere, moluscoide, raticide (cu
excepÛia transportului lor), permiÛând consu-
matorilor s| le vad| Õi s| le cumpere comod;
comercializarea produselor on-line Õi en detail
Õi prin orice tip de canal de distribuÛie, servicii
asociate magazilelor de vânz|ri, prin inter-
mediul unei reÛele computerizate; servicii de
import-export.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de instalaÛii.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a m|rfu-
rilor, organizare de c|l|torii.
42 Cercetare în domeniul agricol.
43 Restaurante Õi cazare temporar|.
44 Servicii dinagricultur|, horticultur| Õi
silvicultur|; asistenÛ| tehnic| Õi soluÛii
tehnologice în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03682
(151) 29.05.2013
(732) POPOVICI DANIEL, Str. Lunii nr.

24, ap. 25, judeÛul Cluj, 3400,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

DMD7777777LINE

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu,
orange

(531) Clasificare Viena:270517; 270519;
270711; 290113;  

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

36 Servicii privind acordarea de premii în
bani (emiterea de jetoane de valoare);
acordarea de premii sub form| de bani.
41 Servicii de jocuri mecanice Õi electronice,
premierea participanÛilor la jocuri, acordarea
de premii (diplome); educaÛie; instruire;
servicii de club (amuzament sau educaÛie) 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03710
(151) 29.05.2013
(732) BUCUR ALINA DANIELA, Str.

Aleea Cr|ieÕti nr. 2, bl. A47, et. 3, ap.
10, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540) POVEÔTI PE B{Ú

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

9 Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; discuri compacte, DVD-uri Õi alte
medii de înregistrare.
28 Jocuri, juc|rii, decoraÛiuni pentru pomul de
Cr|ciun.
41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03684
(151) 29.05.2013
(732) ASOCIATIA VANATORILOR SI

P E S C A R I L O R  S P O R T I V I
INTERAGRO, Str. Verii nr. 1-3,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) A . G . V . -  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Clucereasa Elena, nr. 67,
sector 1 BUCUREÔTI

(540)

A.V.P.S. INTERAGRO

(591) Culori revendicate:gri, verde închis,
verde deschis, portocaliu, galben,
maro

(531) Clasificare Viena:230303; 260118;
290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comer-
ciale; administraÛie comercial|; lucr|ri de
birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03685
(151) 29.05.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logof|tul

T|utu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540) D-EFIVITA

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

5 Medicamente de uz uman Õi veterinar.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03711
(151) 29.05.2013
(732) HE RONGMAN, Cet|Ûean chinez cu

rezidenÛ| în România, Str. Caisului nr.
27F, Comuna DobroeÕti, JudeÛul Ilfov,
,  CHINA 

(540)

HAPPYTREE KAIXINSHU

(531) Clasificare Viena:260416; 270502;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbr|c|minte Õi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03686
(151) 29.05.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logof|tul

T|utu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)
E-EFIVITA

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

5 Medicamente de uz uman Õi veterinar.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03712
(151) 29.05.2013
(732) MIHALCEA TIBERIU, Bdul. Tomis

nr. 321, bl. TAV 7, sc. A, ap. 24,
judeÛul ConstanÛa, , CONSTANÚA
ROMANIA 

(732) HASAN MD OBAIDY, , , DHAKA
BANGLADESH 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., PiaÛa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREÔTI

(540)

INSTINCT SPORTSWEAR

(591) Culori revendicate:negru (pantone
process black U), roÕu (pantone 032
C)

(531) Clasificare Viena:030910; 260116;
270502; 290112;  

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

25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole care
servesc la acoperirea capului. (solicit|m pro-
tecÛie pentru toate produsele incluse în lista
alfabetic| a clasei 25).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comer-
ciale; administraÛie comercial|; lucr|ri de
birou. (solicit|m protecÛie pentru toate servi-
ciile incluse în lista alfabetic| a clasei 35).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03713
(151) 29.05.2013
(732) STRAUSS COFFEE B.V., Prof. J.H.

Bavincklaan 2, Amstelveen, ,
ROTTERDAM NETHERLANDS 

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

(540)

FORT

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

clase:
30 Cafea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03693
(151) 29.05.2013
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREÔTI

(540) VINO D'ORO

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

33 Vinuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comer-
ciale; administraÛie comercial|; lucr|ri de
birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea marfu-
rilor, organizarea de c|l|torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03688
(151) 29.05.2013
(732) C O N S T A N T I N  E U G E N

VALENTIN, Str. ÚepeÕ Vod| nr.
14A,  jude Ûul  Cons tan Ûa ,  ,
CONSTANÚA ROMANIA 

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

(540)

DDS SURSA de ELECTRICE
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(591) Culori revendicate:gri, verde
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
9 Aparate Õi instrumente ÕtiinÛifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cânt|rire, de m|surare, de semna-
lizare, de control (verificare), de siguranÛ|
(salvare) Õi didactice; aparate Õi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transfor-
marea, acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru înregis-
trarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor; suporÛi de înregistrare
magnetici, discuri acustice; compact discuri,
DVD-uri Õi alÛi suporÛi de înregistrare digital|,
mecanisme pentru aparate cu preplat|; case
înregistratoare, maÕini de calculat, echipa-
mente pentru tratareainformaÛiei Õi calcu-
latoare; software pentru calculatoare, extinc-
toare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
marfurilor, organizarea de c|l|torii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03714
(151) 29.05.2013
(732) STRAUSS COFFEE B.V., Prof. J.H.

Bavincklaan 2, Amstelveen, ,
ROTTERDAM NETHERLANDS 

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

(540)

FORT

(591) Culori revendicate:maro, galben, alb,
roÕu

(531) Clasificare Viena:050701; 110304;
110320; 250119; 290112;  

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

30 Cafea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03694
(151) 29.05.2013
(732) VLAD PETRE, Ôos. Pipera nr.

17-19, bl. 3D, sc. 2, et. 3, ap. 34,
sector 1, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

DINAMO NOUA GENERATIE D
BUCURESTI

(591) Culori revendicate:roÕu, alb
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;

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

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03703
(151) 29.05.2013
(732) S.C. JXY ASIA FORTUNE

DEVELOPMENT S.R.L., Bd. Pipera
nr. 2B, ConstrucÛia C1, parter, Camera
nr. 1, judeÛul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA "ELENA LAZAR",
Str. Unirii, bl.16C, ap.12 BUZAU

(540)

VELORS
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(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:

1 Produse chimice pentru industrie, ÕtiinÛe,
fotografie, agricultur|, horticultur| Õi silvi-
cultur|; r|Õini artificiale în stare brut|,
materiale plastice în stare brut|; îngr|Õ|minte;
compoziÛii pentru stingerea incendiilor; prepa-
rate pentru c|lirea Õi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea alimen-
telor; tananÛi; adezivi folosiÛi în industrie.
2 ColoranÛi, lacuri Õi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii Õi a deterior|rii lemnu-
lui; materiale pentru vopsit; mordanÛi; r|Õini
naturale în stare brut|; metale sub form| de
folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi Õi art|.
3 În|lbitori Õi alte preparate pentru sp|lare;
preparate pentru cur|Ûare, lustruire, degresare
Õi preparate abrazive; s|punuri; parfumerie,
uleiuri esenÛiale, cosmetice, loÛiuni pentru p|r;
past| de dinÛi.
4 Uleiuri Õi gr|simi industriale; lubrifianÛi;
produse pentru absorbÛia, umezirea Õi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) Õi material pentru iluminat; lumân|ri
Õi fitiluri.
5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanÛe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, mate-
riale de pansat; materiale pentru plombarea
dinÛilor Õi pentru amprente dentare; dezinfec-
tanÛi; produse pentru distrugerea d|un|torilor,
fungicide, erbicide.
6 Metale comune Õi aliajele acestora;
materiale de construcÛii metalice; construcÛii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru c|i ferate; cabluri Õi fire metalice
neelectrice; fier|rie; articole mici din metal;
Ûevi Õi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 MaÕini Õi maÕini-unelte; motoare (cu
excepÛia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje Õi organe de transmisie (cu excepÛia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acÛionate manual;
incubatoare pentru ou|, distribuitoare
automate pentru vânzare.

8 Unelte Õi scule (acÛionate manual); cuÛite,
furculiÛe Õi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate Õi instrumente de uz ÕtiinÛific,
nautic, topografic, pentru fotografie, cinema-
tografie, optic|, cânt|rire, m|surare, semna-
lizare, verificare, salvare Õi înv|Û|mânt;
aparate Õi instrumente pentru conducerea,
distribuÛia, transformarea, acumularea, regla-
rea sau comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea Õi repro-
ducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare Õi mecanisme pentru
aparate care funcÛioneaz| cu fise; case de
marcat, maÕini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor Õi calculatoare; echipa-
ment pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice Õi de uz veterinar,
membre, ochi Õi dinÛi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutur|.
11 Aparate de iluminat, de înc|lzire, de
producere a aburului, de g|tit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuÛie a apei Õi
instalaÛii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoÛie pe uscat, în
aer sau pe ap|.
14 Metale preÛioase Õi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preÛioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreÛioase; ceasuri.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi pentru papet|rie sau menaj; material
pentru artiÕti; pensule; maÕini de scris Õi
articole de birou (cu excepÛia mobilierului);
material didactic sau pentru înv|Û|mânt (cu
excepÛia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutaperc|, gum|, azbest, mic| Õi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice extru-
date; materiale de etanÕare, de umplutur|,
materiale izolante; Ûevi flexibile nemetalice.
18 Piele Õi imitaÛii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
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animale; geamantane Õi valize; umbrele Õi
bastoane, bice Õi articole de Õel|rie.
19 Materiale de construcÛii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcÛii;
asfalt, smoal| Õi bitum; construcÛii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepÛia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plut|, stuf, trestie,
r|chit|, os, fildeÕ, os de balen|, scoici, sidef,
spum| de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile Õi recipiente de menaj sau de
buc|t|rie; piepteni Õi bureÛi; perii; materiale
pentru perii; materiale de cur|Ûare; lân|
metalic|; sticl| brut| sau semiprelucrat| (cu
excepÛia sticlei folosite în construcÛii);
sticl|rie, porÛelan Õi faianÛ| neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutur| (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Úes|turi Õi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
25 Articole de îmbr|c|minteÕi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantel| Õi broderie, panglici Õi Õnururi;
nasturi, capse, copci, ace Õi ace cu g|m|lie;
flori artificiale.
27 Covoare, preÕuri, rogojini, linoleum Õi alte
articole de pardoseal|; tapet, cu excepÛia celui
din materiale textile.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi de
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f|in| Õi preparate din
cereale, pâine, patiserie Õi cofet|rie, îngheÛat|;
zah|r, miere, sirop de melas|; drojdie, praf de
copt; sare, muÕtar; oÛet, sosuri; condimente;
gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere Õi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe Õi legume proaspete; seminÛe, plante Õi
flori naturale; mâncare pentru animale, malÛ.

32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri din fructe; siropuri Õi alte produse
pentru prepararea b|uturilor.
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
34 Tutun; articole pentru fum|tori; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; instalaÛii.
38 TelecomunicaÛii.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor, organizare de c|l|torii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi tehnologiei,
ca Õi cercetarea Õi proiectarea aferente;
servicii de analiz| Õi cercetare industrial|;
proiectare Õi dezvoltare hardware Õi software.
43 Restaurante Õi cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03696
(151) 29.05.2013
(732) S.C. NOMINA GROUP EXPERT

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 10, JudeÛul
ArgeÕ, 110139, PITEÔTI ROMANIA

(540)

Concursul Micii exploratori

(591) Culori revendicate:negru, roÕu, maro
deschis, maro închis, violet, gri

(531) Clasificare Viena:160317; 270502;
290115;  

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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imprimerie; articole pentru leg|torie; foto-
grafii; papet|rie; adezivi (materiale colante)
pentru papet|rie sau menaj; materiale pentru
artiÕti; pensule; maÕini de scris Õi articole de
birou (cu excepÛia mobilelor); materiale de
instruire sau înv|Û|mânt (cu excepÛia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere tipo-
grafice; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comer-
ciale; administraÛie comercial|; lucr|ri de
birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03715
(151) 29.05.2013
(732) CSC PHARMACEUTICALS

HANDELS GMBH, Gewerbestrasse
18-20, AT 2102, Bisamberg
AUSTRIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREÔTI

(540)
NEOCOPIRIN

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

5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; alimente Õi
substanÛe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru oameni Õi animale; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinÛilor Õi pentru amprente dentare;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
d|un|torilor; fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03689
(151) 29.05.2013
(732) ASOCIATIA SOCIETY FOR

BUS I NES S  EXCELLENCE
(Societate pentru Excelenta in
Afaceri), Str. Siriului nr. 9, bl. 16F,
et.3, ap. 45, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)
Business Excellence

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea Õi susÛinerea colocviilor,
conferinÛelor, congreselor, simpozioanelor Õi
seminariilor, în special cele cu privire la
conducerea Õi administrarea afacerilor, mana-
gementului Õi marketingului; servicii de
publicare de c|rÛi în special în domeniul
conducerii Õi administr|rii afacerilor, mana-
gementului Õi marketingului; informaÛii
referitoare la educaÛie, incluzând educaÛia în
conducerea Õi administrarea afacerilor,
marketingului Õi managementului; examin|ri
educaÛionale, în special în domeniul condu-
cerii Õi administr|rii afacerilor, manage-
mentului Õi marketingului; servicii educa-
Ûionale în special în domeniul conducerii Õi
administr|rii afacerilor, managementului Õi
marketingului; servicii de bibliotec|, în
special în domeniul înv|Û|mântului privind
administrarea afacerilor, managementului Õi
marketingului; servicii de bibliotec| mobil|,
în special în domeniul înv|Û|mântului privind
administrarea afacerilor, managementului Õi
marketingului; organizarea expoziÛiilor în
scop cultural sau educaÛional, în special în
domeniul conducerii Õi administr|rii aface-
rilor, managementului Õi marketingului; furni-
zare de publicaÛii electronice nedescarcabile,
în special în domeniul conducerii Õi adminis-
tr|rii afacerilor, managementului Õi marke-
tingului; publicarea c|rÛilor Õi a jurnalelor
online, în special în domeniul conducerii Õi
administr|rii afacerilor, managementului Õi
marketingului; publicarea textelor, altele decât
textele publicitare, în special în domeniul
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conducerii Õi administr|rii afacerilor, manage-
mentului Õi marketingului; servicii de tradu-
cere, în special în domeniul conducerii Õi
administr|rii afacerilor, managementului Õi
marketingului; servicii de predare în
înv|Û|mânt, în special în înv|Û|mântul privind
conducerea Õi administrarea afacerilor, mana-
gementul Õi marketingul pentru înv|Û|mânt.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03697
(151) 29.05.2013
(732) S.C. NOMINA GROUP EXPERT

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 10, JudeÛul
ArgeÕ, 110139, PITEÔTI ROMANIA

(540)

IÚA G|rg|riÛa

(591) Culori revendicate:negru, roÕu, maro
deschis, maro închis, verde

(531) Clasificare Viena:031309; 031325;
270508; 290101;  

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

16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru leg|torie; foto-
grafii; papet|rie; adezivi (materiale colante)
pentru papet|rie sau menaj; materiale pentru
artiÕti; pensule; maÕini de scris Õi articole de
birou (cu excepÛia mobilelor); materiale de
instruire sau înv|Û|mânt (cu excepÛia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comer-
ciale; administraÛie comercial|; lucr|ri de
birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03690
(151) 29.05.2013
(732) ACME INC S.R.L., Str. CutezanÛei

nr. 30, judeÛul MureÕ, , TÂRGU
MUREÔ ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L.,
Bucharest Business Park, Ôoseaua
BucureÕti-PloieÕti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

J'AI BISTROT

(531) Clasificare Viena:270511;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de evenimente, activit|Ûi
culturale, concerte, divertisment.
43 Servicii de alimentaÛie public|, bar, bistro,
restaurant. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03698
(151) 29.05.2013
(732) U N I U N E A  D E M O C R A T A

MAGHIARA DIN ROMANIA,
PiaÛa Unirii nr. 2-4, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

SZENT LA'SZLO' NAPOK
NAGYVA'RAD

(591) Culori revendicate:roÕu, galben,
portocaliu, verde, negru
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(531) Clasificare Viena:070103; 070106;
070325; 130101; 290115;  

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

41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03704
(151) 29.05.2013
(732) S.C. CARPAT SPORT S.R.L., Str.

AsociaÛiei nr. 4, FABRICA DE
BICICLETE, parter, Biroul nr. 2, Sat
MoviliÛa, judeÛul IalomiÛa, ,
COMUNA MOVILIÚA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA "ELENA LAZAR",
Str. Unirii, bl.16C, ap.12 BUZAU

(540)
TRINX

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

1 Produse chimice pentru industrie, ÕtiinÛe,
fotografie, agricultur|, horticultur| Õi
silvicultur|; r|Õini artificiale în stare brut|,
materiale plastice în stare brut|; îngr|Õ|minte;
compoziÛii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru c|lirea Õi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananÛi; adezivi folosiÛi în
industrie.
2 ColoranÛi, lacuri Õi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii Õi a deterior|rii lemnu-
lui; materiale pentru vopsit; mordanÛi; r|Õini
naturale în stare brut|; metale sub form| de
folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi Õi art|.
3 În|lbitori Õi alte preparate pentru sp|lare;
preparate pentru cur|Ûare, lustruire, degresare
Õi preparate abrazive; s|punuri; parfumerie,
uleiuri esenÛiale, cosmetice, loÛiuni pentru p|r;
past| de dinÛi.
4 Uleiuri Õi gr|simi industriale; lubrifianÛi;
produse pentru absorbÛia, umezirea Õi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru

motoare) Õi material pentru iluminat; lumân|ri
Õi fitiluri.
6 Metale comune Õi aliajele acestora;
materiale de construcÛii metalice; construcÛii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru c|i ferate; cabluri Õi fire metalice
neelectrice; fier|rie; articole mici din metal;
Ûevi Õi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 MaÕini Õi maÕini-unelte; motoare (cu
excepÛia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje Õi organe de transmisie (cu excepÛia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acÛionate manual;
incubatoare pentru ou|, distribuitoare auto-
mate pentru vânzare.
8 Unelte Õi scule (acÛionate manual); cuÛite,
furculiÛe Õi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate Õi instrumente de uz ÕtiinÛific,
nautic, topografic, pentru fotografie, cinema-
tografie, optic|, cânt|rire, m|surare, semna-
lizare, verificare, salvare Õi înv|Û|mânt;
aparate Õi instrumente pentru conducerea,
distribuÛia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea Õi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare Õi mecanisme pentru
aparate care funcÛioneaz| cu fise; case de
marcat, maÕini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor Õi calculatoare; echipa-
ment pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice Õi de uz veterinar,
membre, ochi Õi dinÛi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutur|.
11 Aparate de iluminat, de înc|lzire, de
producerea aburului, de g|tit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuÛie a apei Õi
instalaÛii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoÛie pe uscat, în
aer sau pe ap|.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi pentru papet|rie sau menaj; material
pentru artiÕti; pensule; maÕini de scris Õi
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articole de birou (cu excepÛia mobilierului);
material didactic sau pentru înv|Û|mânt (cu
excepÛia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutaperc|, gum|, azbest, mic| Õi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice extru-
date; materiale de etanÕare, de umplutur|,
materiale izolante; Ûevi flexibile nemetalice.
18 Piele Õi imitaÛii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane Õi valize; umbrele Õi
bastoane, bice Õi articole de Õel|rie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plut|, stuf, trestie,
r|chit|, os, fildeÕ, os de balen|, scoici, sidef,
spum| de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile Õi recipiente de menaj sau de
buc|t|rie; piepteni Õi bureÛi; perii; materiale
pentru perii; materiale de cur|Ûare; lân|
metalic|; sticl| brut| sau semiprelucrat| (cu
excepÛia sticlei folosite în construcÛii);
sticl|rie, porÛelan Õi faianÛ| neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutur| (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Úes|turi Õi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
25 Articole de îmbr|c|minteÕi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantel| Õi broderie, panglici Õi Õnururi;
nasturi, capse, copci, ace Õi ace cu g|m|lie;
flori artificiale.
27 Covoare, preÕuri, rogojini, linoleum Õi alte
articole de pardoseal|; tapet, cu excepÛia celui
din materiale textile.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi de
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f|in| Õi preparate din
cereale, pâine, patiserie Õi cofet|rie, îngheÛat|;

zah|r, miere, sirop de melas|; drojdie, praf de
copt; sare, muÕtar; oÛet, sosuri; condimente;
gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere Õi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe Õi legume proaspete; seminÛe, plante Õi
flori naturale; mâncare pentru animale, malÛ.
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri din fructe; siropuri Õi alte produse
pentru prepararea b|uturilor.
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
34 Tutun; articole pentru fum|tori; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; instalaÛii.
38 TelecomunicaÛii.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor, organizare de c|l|torii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi tehnologiei,
ca Õi cercetarea Õi proiectarea aferente;
servicii de analiz| Õi cercetare industrial|;
proiectare Õi dezvoltare hardware Õi software.
43 Restaurante Õi cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03699
(151) 29.05.2013
(732) U N I U N E A  D E M O C R A T A

MAGHIARA DIN ROMANIA,
PiaÛa Unirii nr. 2-4, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

SZSCSVAY AKADEMIA
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(531) Clasificare Viena:020122; 270511;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03700
(151) 29.05.2013
(732) S.C. POIANA ALBA TURISM

S.R.L., Str. Drumul Potcoavei nr.
59N, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

the Ark

(531) Clasificare Viena:260201; 260418;
270508; 270524;  

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

33 B|uturi alcoolice.
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii de
cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03695
(151) 29.05.2013
(732) CHITAC SIMONA, Str. Str|bun| nr.

83, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

NOAPTEA DEVORATORILOR DE
FEISBUC

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

25 Articole de îmbr|c|minteÕi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03705
(151) 29.05.2013
(732) S.C. CARPAT SPORT S.R.L., Str.

AsociaÛiei nr. 4, FABRICA DE
BICICLETE, parter, Biroul nr. 2, Sat
MoviliÛa, judeÛul IalomiÛa, ,
COMUNA MOVILIÚA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA "ELENA LAZAR",
Str. Unirii, bl.16C, ap.12 BUZAU

(540)
CARPAT SPORT

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

1 Produse chimice pentru industrie, ÕtiinÛe,
fotografie, agricultur|, horticultur| Õi
silvicultur|; r|Õini artificiale în stare brut|,
materiale plastice în stare brut|; îngr|Õ|minte;
compoziÛii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru c|lirea Õi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananÛi; adezivi folosiÛi în
industrie.
2 ColoranÛi, lacuri Õi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii Õi a deterior|rii
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanÛi;
r|Õini naturale în stare brut|; metale sub form|
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi Õi art|.
3 În|lbitori Õi alte preparate pentru sp|lare;
preparate pentru cur|Ûare, lustruire, degresare
Õi preparate abrazive; s|punuri; parfumerie,
uleiuri esenÛiale, cosmetice, loÛiuni pentru p|r;
past| de dinÛi.
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4 Uleiuri Õi gr|simi industriale; lubrifianÛi;
produse pentru absorbÛia, umezirea Õi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) Õi material pentru iluminat; lumân|ri
Õi fitiluri.
6 Metale comune Õi aliajele acestora;
materiale de construcÛii metalice; construcÛii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru c|i ferate; cabluri Õi fire metalice
neelectrice; fier|rie; articole mici din metal;
Ûevi Õi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 MaÕini Õi maÕini-unelte; motoare (cu
excepÛia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje Õi organe de transmisie (cu excepÛia
celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acÛionate manual;
incubatoare pentru ou|, distribuitoare
automate pentru vânzare.
8 Unelte Õi scule (acÛionate manual); cuÛite,
furculiÛe Õi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate Õi instrumente de uz ÕtiinÛific,
nautic, topografic, pentru fotografie, cinema-
tografie, optic|, cânt|rire, m|surare, semna-
lizare, verificare, salvare Õi înv|Û|mânt;
aparate Õi instrumente pentru conducerea,
distribuÛia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea Õi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare Õi mecanisme pentru
aparate care funcÛioneaz| cu fise; case de
marcat, maÕini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor Õi calculatoare; echipa-
ment pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice Õi de uz veterinar,
membre, ochi Õi dinÛi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutur|.
11 Aparate de iluminat, de înc|lzire, de
producerea aburului, de g|tit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuÛie a apei Õi
instalaÛii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoÛie pe uscat, în
aer sau pe ap|.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tip|rituri;

articole de leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi pentru papet|rie sau menaj; material
pentru artiÕti; pensule; maÕini de scris Õi
articole de birou (cu excepÛia mobilierului);
material didactic sau pentru înv|Û|mânt (cu
excepÛia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutaperc|, gum|, azbest, mic| Õi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice extru-
date; materiale de etanÕare, de umplutur|,
materiale izolante; Ûevi flexibile nemetalice.
18 Piele Õi imitaÛii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane Õi valize; umbrele Õi
bastoane, bice Õi articole de Õel|rie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plut|, stuf, trestie,
r|chit|, os, fildeÕ, os de balen|, scoici, sidef,
spum| de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile Õi recipiente de menaj sau de
buc|t|rie; piepteni Õi bureÛi; perii; materiale
pentru perii; materiale de cur|Ûare; lân|
metalic|; sticl| brut| sau semiprelucrat| (cu
excepÛia sticlei folosite în construcÛii);
sticl|rie, porÛelan Õi faianÛ| neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutur| (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Úes|turi Õi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat Õi de mas|.
25 Articole de îmbr|c|minte Õi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantel| Õi broderie, panglici Õi Õnururi;
nasturi, capse, copci, ace Õi ace cu g|m|lie;
flori artificiale.
27 Covoare, preÕuri, rogojini, linoleum Õi alte
articole de pardoseal|; tapet, cu excepÛia celui
din materiale textile.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi de
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
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30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f|in| Õi preparate din
cereale, pâine, patiserie Õi cofet|rie, îngheÛat|;
zah|r, miere, sirop de melas|; drojdie, praf de
copt; sare, muÕtar; oÛet, sosuri; condimente;
gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere Õi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe Õi legume proaspete; seminÛe, plante Õi
flori naturale; mâncare pentru animale, malÛ.
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri din fructe; siropuri Õi alte produse
pentru prepararea b|uturilor.
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
34 Tutun; articole pentru fum|tori; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; instalaÛii.
38 TelecomunicaÛii.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor, organizare de c|l|torii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.
42 Servicii în domeniile ÕtiinÛei Õi tehnologiei,
ca Õi cercetarea Õi proiectarea aferente;
servicii de analiz| Õi cercetare industrial|;
proiectare Õi dezvoltare hardware Õi software.
43 Restaurante Õi cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03707
(151) 29.05.2013
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, JudeÛul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotund| nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

Dr. Petrini Galatz

(531) Clasificare Viena:270513;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 În|lbitori Õi alte preparate pentru sp|lare;
preparate pentru cur|Ûare, lustruire, degresare
Õi preparate abrazive; s|punuri; parfumerie,
uleiuri esenÛiale, cosmetice, loÛiuni pentru p|r;
past| de dinÛi.
5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanÛe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinÛilor Õi pentru amprente dentare;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
d|un|torilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03709
(151) 29.05.2013
(732) S.C. LAVECO ROMANIA S.R.L.,

Str. BuzeÕti nr. 59, bl. A5, sc. 1, ap.
62,sector 1, 011013, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu
(531) Clasificare Viena:010102; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03708
(151) 29.05.2013
(732) S.C. AQUILA PART PROD COM

S.R.L., Str. Malu RoÕu nr. 105 A,
judeÛul Prahova, 100491, PLOIEÔTI
ROMANIA 

(540)

AQUILA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
5275C)

(531) Clasificare Viena:030701; 270502;
270503; 290104;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ÕtiinÛelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
Õi silviculturii; r|Õini artificiale în stare brut|,
materiale plastice în stare brut|; îngr|Õ|minte
pentru p|mânt; compoziÛii extinctoare; prepa-
rate pentru c|lire Õi sudura metalelor; produse
chimice destinate conserv|rii alimentelor;
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit)
destinaÛi/e industriei.
3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri; par-
fumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice, loÛiuni
pentru p|r; produse pentru îngrijirea dinÛilor.
5 Produse farmaceutice Õi veterinare; produse
igienice pentru medicin|; substanÛe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
Õi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor d|un|toare, fungicide, ierbi-
cide.
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru leg|torie; foto-
grafii; papet|rie; adezivi (materiale colante)
pentru papet|rie sau menaj; materiale pentru
artiÕti; pensule; maÕini de scris Õi articole de
birou (cu excepÛia mobilierului); materiale de
instruire sau înv|Û|mânt (cu excepÛia apara-
telor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere tipogra-
fice; cliÕee.

21 Ustensile Õi recipienti pentru menaj sau
buc|t|rie (nici din materiale preÛioase, nici
placate); piepteni Õi bureÛi; perii (cu excepÛia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru cur|Ûare; bureÛi metalici; sticl| brut|
sau semiprelucrat| (cu excepÛia sticlei de
construcÛie); sticl|rie, porÛelan Õi faianÛ|,
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutur| (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
29 Carne, peÕte, p|s|ri, vânat; extracte din
carne; fructe Õi legume conservate, uscate Õi
fierte; jeleuri, dulceÛuri, compoturi; ou|, lapte
Õi produse lactate; uleiuri Õi gr|simi comes-
tibile.
30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, f|in| Õi preparate f|cute
din cereale, pâine, produse de patiserie Õi
cofet|rie, îngheÛat| comestibil|; zah|r, miere,
sirop de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere Õi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe Õi legume proaspete; seminÛe, plante Õi
flori naturale; alimente pentru animale, malÛ.
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri de fructe; siropuri Õi alte preparate
pentru fabricarea b|uturilor.
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
34 Tutun; articole pentru fum|tori; chibrite.
36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de instalaÛii.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor, organizarea de c|l|torii.
41 Activit|Ûi sportive.
44 Servicii de igien| Õi de îngrijire a frumu-
seÛii pentru oameni sau animale; servicii de
agricultur|, horticultur| Õi de silvicultur|.
45 Servicii de siguranÛ| pentru protejarea
bunurilor Õi indivizilor; servicii personale Õi
sociale oferite de c|tre terÛi, destinate s|
satisfac| nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜


