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Publicate în 05.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04950
29.07.2013 S.C. ANUNTUL PUBLICITAR

BUCURESTI S.R.L.
ANUNTUL BUCURESTI.RO

2 M 2013
04974

29.07.2013 COTEÚ IVONA ELENA Belladonna

3 M 2013
05277

29.07.2013 S.C. SIMABIO S.R.L. S.C. Simabio S.R.L.

4 M 2013
05278

29.07.2013 S.C. SIMABIO S.R.L. magazinele Altfel porÛii de s|n|tate!

5 M 2013
05350

29.07.2013 IVANCIUC ROZICA
HORTENZIA

SINAPSIS

6 M 2013
05351

29.07.2013 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 S|n|tate din inima
Daciei

7 M 2013
05352

29.07.2013 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

S{N{TATE DIN INIMA DACIEI

8 M 2013
05353

29.07.2013 S.C. FVZ GLOBAL ONIX S.R.L. arcofam

9 M 2013
05354

29.07.2013 S.C. FVZ GLOBAL ONIX S.R.L. IGI Isfahan Glass

10 M 2013
05355

29.07.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. PIN-PIN

11 M 2013
05356

29.07.2013 MURGEANU ÔTEFAN FLORIN IzzyClean

12 M 2013
05357

29.07.2013 CIUPE DAVIS-OVIDIU P.F. ALIEN SURFACE

13 M 2013
05358

29.07.2013 S.C. NASTIMED SERV S.R.L. institut

14 M 2013
05359

29.07.2013 POPESCU NICOLAE Alba 100%

15 M 2013
05360

29.07.2013 BELDEANU C{LIN-DAN InfoGrup

16 M 2013
05361

29.07.2013 STICLAN MARIAN - DANIEL ASC OLYMPIA

17 M 2013
05362

29.07.2013 SZOVATAI HUBA

18 M 2013
05363

29.07.2013 ZOTINCA ADINA MARTA Adina Zotinca make-up artist &
estetician
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19 M 2013
05364

29.07.2013 DUDAÔ SAMUEL belle materassi

20 M 2013
05365

29.07.2013 DUDAÔ SAMUEL COZY

21 M 2013
05366

29.07.2013 JUNC{ CIPRIAN IONEL FORMAÚIA PROTON

22 M 2013
05367

29.07.2013 COTEÚ IVONA ELENA Belladonna

23 M 2013
05368

29.07.2013 S.C. AC HELCOR S.R.L. Plantium Plus

24 M 2013
05369

29.07.2013 S.C. CALL MANIA S.R.L. SUPER LAXATIV

25 M 2013
05370

29.07.2013 S.C. PREMIUM ALPHA
CONSULTING S.R.L.

RS CERT ROMANIAN
CERTIFICATION SYSTEMS

26 M 2013
05371

29.07.2013 COTEÚ IVONA ELENA Bella Donna

27 M 2013
05372

29.07.2013 IOSUB CONSTANTIN "Diaspora 24"

28 M 2013
05373

29.07.2013 INTER CONECTER S.R.L. BANAT

29 M 2013
05374

29.07.2013 SOCIETATEA CIVIL{
PROFESIONALA DE AVOCATI
JERCAN, GHEORGHE, VLAD ÔI
ASOCIATII

JGV & ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA DE AVOCATI

30 M 2013
05375

29.07.2013 COJOCARU STEFAN-MADALIN good days therapy

31 M 2013
05376

29.07.2013 NHP Natural Health Pharma
Limited

MYO-SUN

32 M 2013
05377

29.07.2013 NHP Natural Health Pharma
Limited

HEM CLIN

33 M 2013
05378

29.07.2013 NHP Natural Health Pharma
Limited

RENFORCE

34 M 2013
05379

29.07.2013 Makhteshim Agan Agro Poland
S.A.

SOLVER

35 M 2013
05380

29.07.2013 MIRCEA VALENTIN AVIATIQ

36 M 2013
05381

29.07.2013 S.C. RAL COLOR S.R.L. RAL COLOR AQUA STOP
TENCUIELI DIN VIITOR

37 M 2013
05382

29.07.2013 S.C. RAL COLOR S.R.L. RAL COLOR VOPSELE DIN VIITOR
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38 M 2013
05383

29.07.2013 S.C. OMV PETROM S.A. PETROM Ôi eu susÛin REUÔITELE
ROMÂNEÔTI

39 M 2013
05384

29.07.2013 S.C. OMV PETROM S.A. PETROM ColecÛia ReuÕite
RomâneÕti

40 M 2013
05385

29.07.2013 S.C. IMPACT ADVERTISING
S.R.L.

CONECTICA

41 M 2013
05386

29.07.2013 REAL TRANSYLVANIA S.R.L. TRICK OR TREAT PASS

42 M 2013
05387

29.07.2013 REAL TRANSYLVANIA S.R.L. HALLOWEEN PARTY LICENSE

43 M 2013
05388

29.07.2013 REAL TRANSYLVANIA S.R.L. DRACULA MAIL
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(210) M 2013 04974
(151) 29.07.2013
(732) COTEŢ IVONA ELENA, Str. Eugen

Brote nr. 6, Judeţul Cluj, 400075,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Belladonna

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu,
gri închis

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
14 Amulete (bijuterii), cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), broşe (bijuterii),
cutii pentru ceasuri (prezentare), lanţuri
(bijuterii), lanţuri de ceas, talismane
(bijuterii), ace de cravată, cutii de ceasuri,
ceasuri, ceasuri de comandă (ceasuri
principale), suvenire din cupru, butoni, cercei,
figurine (statuete) din metale preţioase, fire de
aur (bijuterii), aur brut sau semifabricat,
ceasuri de mână (ceasornicărie), ornamente de
pălării din metale preţioase, lingouri metale
preţioase, bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
fantezie, bijuterii fantezie (bijuterii flase),
inele de chei (brelocuri), medalioane
(bijuterii), lănţişoare (bijuterii), agrafe
decorative, ornamente (bijuterii), perle
(bijuterii), agrafe (bijuterii), platină (metal),

metale preţioase, brute sau semifabricate,
pietre preţioase, rodiu, inele (bijuterii), pietre
semi-preţioase, fire de argint, argint, brut sau
semifabricat, arcuri de ceas, fibre din argint
(fir de argint), statuete din metal preţios,
curele pentru ceasuri de mână, fire din metale
preţioase (bijuterii), suvenire din cupru, curele
de ceasuri, cristale de ceasuri, geamuri de
ceas, arcuri de ceas, lucrări de artă din metale
preţioase, ceasuri de mână.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04950
(151) 29.07.2013
(732) S.C. ANUNTUL PUBLICITAR

BUCURESTI S.R.L., Str. Nucului nr.
6, bl. V-101, sc. 2, et. 3, ap. 41, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANUNTUL BUCURESTI.RO

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05277
(151) 29.07.2013
(732) S.C. SIMABIO S.R.L., Bdul.

Decebal, Complex Ozana, parter, bl.
F1, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PANTILIMON
MIHAI, B-dul Republicii nr. 13, et. II,
birou 20, judeţul Neamţ PIATRA
NEAMT

(540)

S.C. Simabio S.R.L.

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05278
(151) 29.07.2013
(732) S.C. SIMABIO S.R.L., Bdul.

Decebal, Complex Ozana, parter, bl.
F1, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PANTILIMON
MIHAI, B-dul Republicii nr. 13, et. II,
birou 20, judeţul Neamţ PIATRA
NEAMT

(540)

magazinele Altfel porţii de sănătate!

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270508;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05360
(151) 29.07.2013
(732) BELDEANU CĂLIN-DAN, Str.

Vasile Alecsandri nr. 29, Judeţul Alba,
510165, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

InfoGrup

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260403;

260418; 270508; 270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05361
(151) 29.07.2013
(732) STICLAN MARIAN - DANIEL,

Calea Griviţei nr. 163, bl. J, sc. 1, ap.
28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASC OLYMPIA
  
(531) Clasificare Viena:011505; 020123;

070124; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05362
(151) 29.07.2013
(732) SZOVATAI HUBA, Str. Călăraşilor

nr. 35, et. 2, ap. 13, Judeţul Mureş, ,
TG. MUREŞ ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roz, mov, negru
 (531) Clasificare Viena:180105; 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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05380
(151) 29.07.2013
(732) MIRCEA VALENTIN, Aleea Poiana

Mare Nr. 6, bl. B8, sc. A, et. 1, ap. 7,
sector 6, 061528, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVIATIQ

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:180503; 270508;

270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05370
(151) 29.07.2013
(732) S . C .  P R E M I U M  A L P H A

CONSULTING S.R.L., Bld. 1848,
nr. 20, sc. E, ap. 35, Jud. Mureş,
5 4 0 4 2 9 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

RS CERT ROMANIAN
CERTIFICATION SYSTEMS

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
  
(531) Clasificare Viena:090110; 260118;

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

clase:
42 Servicii de auditare şi certificare a
sistemului de management.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05363
(151) 29.07.2013
(732) ZOTINCA ADINA MARTA, Str.

Dragoş Vodă nr. 47, Judeţul Sibiu,
550292, SIBIU ROMANIA 

(540)

Adina Zotinca make-up artist & estetician

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

44 Servicii oferite de machiori; servicii oferite
de saloanele de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05371
(151) 29.07.2013
(732) COTEŢ IVONA ELENA, Str. Eugen

Brote nr. 6, Judeţul Cluj, 400075,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Bella Donna

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

14 Amulete (bijuterii), cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), broşe (bijuterii),
cutii pentru ceasuri (prezentare), lanţuri
(bijuterii), lanţuri de ceas, talismane
(bijuterii), ace de cravată, cutii de ceasuri,
ceasuri, ceasuri de comandă (ceasuri
principale), suvenire din cupru, butoni, cercei,
figurine (statuete) din metale preţioase, fire de
aur (bijuterii), aur brut sau semifabricat,
ceasuri de mână (ceasornicărie), ornamente de
pălării din metale preţioase, lingouri metale
preţioase, bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
fantezie, bijuterii fantezie (bijuterii flase),
inele de chei (brelocuri), medalioane
(bijuterii), lănţişoare (bijuterii), agrafe
decorative, ornamente (bijuterii), perle
(bijuterii), agrafe (bijuterii), platină (metal),
metale preţioase, brute sau semifabricate,
pietre preţioase, rodiu, inele (bijuterii), pietre
semi-preţioase, fire de argint, argint, brut sau
semifabricat, arcuri de ceas, fibre din argint
(fir de argint), statuete din metal preţios,
curele pentru ceasuri de mână, fire din metale
preţioase (bijuterii), suvenire din cupru, curele
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de ceasuri, cristale de ceasuri, geamuri de
ceas, arcuri de ceas, lucrări de artă din metale
preţioase, ceasuri de mână.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05364
(151) 29.07.2013
(732) DUDAŞ SAMUEL, Sat Sarasău, nr.

696, Judeţul Maramureş, 437265,
COMUNA SARASĂU ROMANIA 

(540)

belle materassi

(591) Culori revendicate:alb, maro
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, respectiv saltele, somiere.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de mobilier, în special a saltelelor
şi somierelor, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05365
(151) 29.07.2013
(732) DUDAŞ SAMUEL, Sat Sarasău, nr.

696, Judeţul Maramureş, 437265,
COMUNA SARASĂU ROMANIA 

(540)

COZY

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
20 Mobile, respectiv saltele, somiere.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de mobilier, în special a saltelelor
şi somierelor, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05350
(151) 29.07.2013
(732) I V A N C I U C  R O Z I C A

HORTENZIA, Str. Gospodarilor nr.
13, ap. 1, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
caractere tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05372
(151) 29.07.2013
(732) IOSUB CONSTANTIN, Aleea

Parcului nr. 2, sc. B, demisol, judeţul
Bacău, 600036, BACĂU ROMANIA

(540)
"Diaspora 24"

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

16 Publicaţie online.
42 Creare şi administrare website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05351
(151) 29.07.2013
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares 1929 Sănătate din inima Daciei
 

(531) Clasificare Viena:050314; 270509;
270515;  

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

3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai şi/sau
extract de ceai şi/sau fructe şi/sau
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sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05373
(151) 29.07.2013
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

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

(540)

BANAT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: migdale rasnite, piure
de mere, unt din boabe din ciocolata, unt de
cacao, unt de arahide, cipsuri din fructe, unt
de cocos dezhidratat, frişcă (produse lactate),
frişcă bătută, lichior de oua (non-alcoolic),
fructe glazurate, fructe congelate, jeleuri de
fructe, fructe conservate, fructe conservate în
alcool, pulpă de fruct, fructe cristalizate,
fructe glazurate, fructe la conserva, gem de
ghimbir, gemuri, jeleuri pentru alimente,
marmeladă, nuci presate, arahide procesate,
stafide (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05352
(151) 29.07.2013
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

SĂNĂTATE DIN INIMA DACIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, uleiuri, ovule, supozitoare, soluţii
şi băuturi din plante medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai şi/sau
extract de ceai şi/sau fructe şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05381
(151) 29.07.2013
(732) S.C. RAL COLOR S.R.L., Str.

Industriilor IV, nr. 10, judeţul Ilfov, ,
COMUNA BRĂNEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

RAL COLOR AQUA STOP TENCUIELI
DIN VIITOR

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

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260118;

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii; materiale pentru vopsit;
mordanţi; răşini naturale în stare brută;
aglutinanţi pentru vopsele ; vopsele alizarin ;
vopsele pe baza de aluminiu ; vopseluri cu
anilină; benzi anticorozive; preprarate
anticorozive; grăsimi contra ruginii; uleiuri
contra ruginii; preparate antirugină pentru

conservare ; preparate antimătuire pentru
metale; vopseluri pe bază de azbest; vopseluri
antibactericide; lianţi pentru vopsele; materii
colorante sau vopsele; pigmenţi; vopsele
ceramice; strat de protecţie (vopsele);
coloranţi; creozot pentru conservarea
lemnului; coloranţi pentru lemn; emailuri
pentru pictura; emailuri (lacuri); vopsele
ignifuge; fixative pentru culori pe bază de apă
(culori pe baza de apă); fixative pentru lacuri;
luciu (vopsele, lacuri); lacuri; diluanţi pentru
lacuri; lapte de var; mastic (răşină naturala);
agenţi de decapare; uleiuri anticorozive;
pastile de vopsea (repoziţionabile); vopsele
anto-vegetative; vopsele email; agenţi de
îngroşare pentru vopsele; diluanţi pentru
vopsele; grunduri; desicanti (agenţi de uscare)
pentru vopseluri; terebentină (diluant pentru
vopsele); baiţuri pentru lemn; uleiuri de
conservare pentru lemn.
17 Cauciuc; azbest; produse din aceste
materiale, care nu sunt incluse în alte clase;
materiale de etanşare, de umplutură; materiale
izolante;  răş ini  acril ice (produse
semi-finisate); răşini artificiale (produse
semi-fabricate); răşini sintetice; căptuşeli din
scoarţa pentru izolare fonica ; substanţe de
umplere pentru rosturi de dilataţie; ţesături
izolatoare; compuşi pentru prevenirea radierii
căldurii; materiale neconductoare pentru
reţinerea căldurii; substanţe pentru izolarea
clădirilor contra umidităţii; uleiuri izolatoare;
vopsele izolatoare; tencuială izolatoare;
materiale refractare izolatoare; bandă
izolatoare; email izolator; latex( cauciuc);
compuşi chimici pentru repararea fisurilor;
cauciuc lichid; chit; mică (brută sau parţial
prelucrată); materiale de capitonare din
cauciuc sau plastic; mortar de izolare;
materiale refractare izolatoare; capitonaj de
cauciuc sau plastic.
19 Piatră artificială; azbociment; mortar de
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azbest; cărămizi; sticlă pentru construcţii;
materiale nemetalice pentru construcţii;
panouri nemetalice pentru construcţii; piatră
pentru construcţii; plafoane nemetalice;
ciment; mantale de ciment anti-foc; placaje
nemetalice pentru clădiri; tencuieli (material
de construcţie); materiale de construcţie
nemetalice; finisaje nemetalice pentru clădiri;
tencuieli din ciment ignifuge; hidroizolaţie
nemetalică pentru construcţii; pardoseli
nemetalice; mortar pentru construcţii; gips;
sticlă izolatoare (construcţii); var; piatră de
var; căptuşeli nemetalice pentru clădiri;
faţade; marmură; pereţi despărţitori
nemetalici; plăci nemetalice pentru pavat;
porfir (piatră); cuarţ; materiale refractare de
construcţie (nemetalice); acoperişuri
nemetalice; hidroizolaţie nemetalice pentru
acoperiş; învelitori de acoperiş (nemetalice);
panouri solare integrate pentru acoperiş; plăci
de ardezie pentru acoperiş; balast; gresie
pentru construcţie; nisip (cu excepţia nisipului
pentru turnătorie); lianţi pentru fabricarea
pietrei; zidărie din piatră ; elemente de
netezire a suprafeţelor nemetalice pentru
construcţii; teracotă; pavele nemetalice; plăci
nemetalice pentru construcţii; furniruiri;
placare cu vinil; lambriuri nemetalice;
armături nemetalice de pereţi, pentru
construcţii.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi ; servicii de
import-export, servicii de desfacere;
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail;
aprovizionare pentru terţi ; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii prezentarea, difuzarea şi distribuirea
de prospecte, imprimate, eşantioane, de orice
tip şi pe orice cale prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte

mijloace de comunicaţii; punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, toate acestea
servicii fiind pentru toate produsele numite
din clasele 2, 17 şi 19.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
toate produsele numite din clasele 2, 17 şi 19.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05374
(151) 29.07.2013
(732) S O C I E T A T E A  C I V I L Ă

PROFESIONALA DE AVOCATI
JERCAN, GHEORGHE, VLAD ŞI
ASOCIATII, Str. Anghel Saligny nr.
141, bl. 3B, sc. 4, ap. 58, Jud. Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA 

(540)

JGV & ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA DE AVOCATI

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  (531) Clasificare Viena:030315; 040103;
270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilorşi persoanelor;

servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05382
(151) 29.07.2013
(732) S.C. RAL COLOR S.R.L., Str.

Industriilor IV, nr. 10, judeţul Ilfov, ,
COMUNA BRĂNEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

RAL COLOR VOPSELE DIN VIITOR

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

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii; materiale pentru vopsit;
mordanţi; răşini naturale în stare brută;
aglutinanţi pentru vopsele ; vopsele alizarin ;
vopsele pe baza de aluminiu ; vopseluri cu
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anilină; benzi anticorozive; preprarate
anticorozive; grăsimi contra ruginii; uleiuri
contra ruginii; preparate antirugină pentru
conservare ; preparate antimătuire pentru
metale; vopseluri pe bază de azbest; vopseluri
antibactericide; lianţi pentru vopsele; materii
colorante sau vopsele; pigmenţi; vopsele
ceramice; strat de protecţie (vopsele);
coloranţi; creozot pentru conservarea
lemnului; coloranţi pentru lemn; emailuri
pentru pictura; emailuri (lacuri); vopsele
ignifuge; fixative pentru culori pe bază de apă
(culori pe baza de apă); fixative pentru lacuri;
luciu (vopsele, lacuri); lacuri; diluanţi pentru
lacuri; lapte de var; mastic (răşină naturala);
agenţi de decapare; uleiuri anticorozive;
pastile de vopsea (repoziţionabile); vopsele
anto-vegetative; vopsele email; agenţi de
îngroşare pentru vopsele; diluanţi pentru
vopsele; grunduri; desicanti (agenţi de uscare)
pentru vopseluri; terebentină (diluant pentru
vopsele); baiţuri pentru lemn; uleiuri de
conservare pentru lemn.
17 Cauciuc; azbest; produse din aceste
materiale, care nu sunt incluse în alte clase;
materiale de etanşare, de umplutură; materiale
izolante;  răş ini  acril ice (produse
semi-finisate); răşini artificiale (produse
semi-fabricate); răşini sintetice; căptuşeli din
scoarţa pentru izolare fonica ; substanţe de
umplere pentru rosturi de dilataţie; ţesături
izolatoare; compuşi pentru prevenirea radierii
căldurii; materiale neconductoare pentru
reţinerea căldurii; substanţe pentru izolarea
clădirilor contra umidităţii; uleiuri izolatoare;
vopsele izolatoare; tencuială izolatoare;
materiale refractare izolatoare; bandă
izolatoare; email izolator; latex( cauciuc);
compuşi chimici pentru repararea fisurilor;
cauciuc lichid; chit; mică (brută sau parţial
prelucrată); materiale de capitonare din
cauciuc sau plastic; mortar de izolare;

materiale refractare izolatoare; capitonaj de
cauciuc sau plastic.
19 Piatră artificială; azbociment; mortar de
azbest; cărămizi; sticlă pentru construcţii;
materiale nemetalice pentru construcţii;
panouri nemetalice pentru construcţii; piatră
pentru construcţii; plafoane nemetalice;
ciment; mantale de ciment anti-foc; placaje
nemetalice pentru clădiri; tencuieli (material
de construcţie); materiale de construcţie
nemetalice; finisaje nemetalice pentru clădiri;
tencuieli din ciment ignifuge; hidroizolaţie
nemetalică pentru construcţii; pardoseli
nemetalice; mortar pentru construcţii; gips;
sticlă izolatoare (construcţii); var; piatră de
var; căptuşeli nemetalice pentru clădiri;
faţade; marmură; pereţi despărţitori
nemetalici; plăci nemetalice pentru pavat;
porfir (piatră); cuarţ; materiale refractare de
construcţie (nemetalice); acoperişuri
nemetalice; hidroizolaţie nemetalice pentru
acoperiş; învelitori de acoperiş (nemetalice);
panouri solare integrate pentru acoperiş; plăci
de ardezie pentru acoperiş; balast; gresie
pentru construcţie; nisip (cu excepţia nisipului
pentru turnătorie); lianţi pentru fabricarea
pietrei; zidărie din piatră ; elemente de
netezire a suprafeţelor nemetalice pentru
construcţii; teracotă; pavele nemetalice; plăci
nemetalice pentru construcţii; furniruiri;
placare cu vinil; lambriuri nemetalice;
armături nemetalice de pereţi, pentru
construcţii.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi ; servicii de
import-export, servicii de desfacere;
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail;
aprovizionare pentru terţi ; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii prezentarea, difuzarea şi distribuirea
de prospecte, imprimate, eşantioane, de orice
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tip şi pe orice cale prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, toate acestea
servicii fiind pentru toate produsele numite
din clasele 2, 17 şi 19.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
toate produsele numite din clasele 2, 17 şi 19.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05353
(151) 29.07.2013
(732) S.C. FVZ GLOBAL ONIX S.R.L.,

Str. Vila Ana nr. 3, et. 1, camera 1, Sat
Afumaţi, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

arcofam

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
verde deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de uz casnic din
sticlărie, ceramică şi porţelan (ceşti, vaze,
căni, farfurii), (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05375
(151) 29.07.2013
(732) COJOCARU STEFAN-MADALIN,

Aleea Livezilor nr. 29, bl. 7, sc. 1, et.
2, ap. 10, sector 5, 052454,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

good days therapy
 
(531) Clasificare Viena:020101; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri; parfumerie,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr;
preparate pentru igiena gurii. 
5 Produse farmaceutice veterinare; produse
igienice pentru medicină; suplimente dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor, târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar. 
38 Telecomunicaţii.
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 05366
(151) 29.07.2013
(732) JUNCĂ CIPRIAN IONEL, Aleea

Nicolina nr. 9, bl. 904, sc. E, ap. 16,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

FORMAŢIA PROTON
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; producţia
de spectacole; prezentarea de spectacole live;
studiouri de înregistrare; organizarea de
concerte; închirierea de aparate şi accesorii
audio video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05354
(151) 29.07.2013
(732) S.C. FVZ GLOBAL ONIX S.R.L.,

Str. Vila Ana nr. 3, et. 1, camera 1, Sat
Afumaţi, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

IGI Isfahan Glass

(591) Culori revendicate:bleu deschis,
negru, alb
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(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de uz casnic din
sticlărie, ceramică şi porţelan (ceşti, vaze,
căni, farfurii), (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05355
(151) 29.07.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PIN-PIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05376
(151) 29.07.2013
(732) NHP Natural Health Pharma

Limited, 6 Demostheni Severis
Avenue, Presidium Building, Office
21, 1080, NICOSIA CIPRU 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MYO-SUN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare de uz medical.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou în special pentru
produse din clasa 5.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05356
(151) 29.07.2013
(732) MURGEANU ŞTEFAN FLORIN,

Str. Maior Vasile Băcilă nr. 1, bl. 99,
sc. 3, parter, ap. 94, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IzzyClean
(591) Culori revendicate:galben
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(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290102;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05377
(151) 29.07.2013
(732) NHP Natural Health Pharma

Limited, 6 Demostheni Severis
Avenue, Presidium Building, Office
21, 1080, NICOSIA CIPRU 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HEM CLIN

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
albastru

 (531) Clasificare Viena:270508; 270511;
290112;  

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

5 Suplimente alimentare cu acţiune în special

pentru purificarea sângelui.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05367
(151) 29.07.2013
(732) COTEŢ IVONA ELENA, Str. Eugen

Brote nr. 6, Judeţul Cluj, 400075,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)
Belladonna

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Amulete (bijuterii), cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), broşe (bijuterii),
cutii pentru ceasuri (prezentare), lanţuri
(bijuterii), lanţuri de ceas, talismane
(bijuterii), ace de cravată, cutii de ceasuri,
ceasuri, ceasuri de comandă (ceasuri
principale), suvenire din cupru, butoni, cercei,
figurine (statuete) din metale preţioase, fire de
aur (bijuterii), aur brut sau semifabricat,
ceasuri de mână (ceasornicărie), ornamente de
pălării din metale preţioase, lingouri metale
preţioase, bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii
fantezie, bijuterii fantezie (bijuterii flase),
inele de chei (brelocuri), medalioane
(bijuterii), lănţişoare (bijuterii), agrafe
decorative, ornamente (bijuterii), perle
(bijuterii), agrafe (bijuterii), platină (metal),
metale preţioase, brute sau semifabricate,
pietre preţioase, rodiu, inele (bijuterii), pietre
semi-preţioase, fire de argint, argint, brut sau
semifabricat, arcuri de ceas, fibre din argint
(fir de argint), statuete din metal preţios,
curele pentru ceasuri de mână, fire din metale
preţioase (bijuterii), suvenire din cupru, curele
de ceasuri, cristale de ceasuri, geamuri de
ceas, arcuri de ceas, lucrări de artă din metale
preţioase, ceasuri de mână.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05378
(151) 29.07.2013
(732) NHP Natural Health Pharma

Limited, 6 Demostheni Severis
Avenue, Presidium Building, Office
21, 1080, NICOSIA CIPRU 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RENFORCE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou în special pentru
produse din clasa 5.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05357
(151) 29.07.2013
(732) CIUPE DAVIS-OVIDIU P.F., Bd.

Mihai Viteazu nr. 7, bl. D, sc. C, et. 9,
ap. 26, judeţul Sălaj, , ZALĂU
ROMANIA 

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

(540)

ALIEN SURFACE

(591) Culori revendicate:negru, gri, verde
  
(531) Clasificare Viena:050313; 260418;

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05379
(151) 29.07.2013
(732) Makhteshim Agan Agro Poland

S.A., At: Sienkiewicza 4, 56-120,
BRZEG DOLNY POLONIA 

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

(540)

SOLVER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05368
(151) 29.07.2013
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Plantium Plus
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide; suplimente alimentare de uz
medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05358
(151) 29.07.2013
(732) S.C. NASTIMED SERV S.R.L., Str.

Eminescu nr. 1, ap. 1, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

institut

(591) Culori revendicate:alb, verde, gri
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
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materiale de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05369
(151) 29.07.2013
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

SUPER LAXATIV
 
(531) Clasificare Viena:020914; 040521;

270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru

mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05359
(151) 29.07.2013
(732) POPESCU NICOLAE ,  Str.

Mohorului nr. 18A, loc. Oarda, judeţul
Alba, 510003, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

Alba 100%
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05383
(151) 29.07.2013
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom
City), 013329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PETROM Şi eu susţin REUŞITELE
ROMÂNEŞTI

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  (531) Clasificare Viena:040303; 270515;
290113;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călire şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; 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 pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă. 

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. 
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
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
p r o d u s e  p e n t r u  d i s t r u g e r e a
dăunătorilor;fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şituburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare. 
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuiţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
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reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor. 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri. 
15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de

animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie , panglici şi şnururi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
31 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.
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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
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.
40 Prelucrarea materialelor.
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. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05384
(151) 29.07.2013
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom
City), 013329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PETROM Colecţia Reuşite Româneşti

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270515;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călire şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie. 
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
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lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă. 
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. 
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
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
p r o d u s e  p e n t r u  d i s t r u g e r e a
dăunătorilor;fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şituburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare. 
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi didactice;

aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuiţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor. 
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat,
în aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri. 
15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
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umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie , panglici şi şnururi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
31 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.
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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
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
marfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 05385
(151) 29.07.2013
(732) S.C. IMPACT ADVERTISING

S.R.L., Str. Lotrioara nr. 3,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CONECTICA

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri,
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

270512; 270524; 290114;  
(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
siguranţa (salvare) şi didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; 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 invăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse din clasele 09 şi 16 pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi
prin intermediul emisiunilor radio şi tv; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05386
(151) 29.07.2013
(732) REAL TRANSYLVANIA S.R.L.,

Str. Elena Caragiani nr. 9, Cam. 1, bl.
2G, sc.5, et. 1, ap. 64, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRICK OR TREAT PASS
 

(531) Clasificare Viena:090310; 090313;
090717; 270508;  

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

16 Ştampile cu adrese, benzi adezive pentru
papetărie sau menaj, invitaţii, semne de cărţi,
articole din carton, carton, carduri, suporturi
de hârtie, plicuri, fluturaşi publicitari,
felicitări, şerveţele din hârtie, copii
multiplicate, felicitări muzicale, panglici din
hârtie, fotografii imprimate, tipărituri,
abţibilduri, etichete, postere, ambalaje, bilete.
35 Comerţ, publicitate prin corespondentă,
afisaj, agenţii de publicitate, difuzare de
anunţuri publicitare, dublicare de texte
publicitare, prezentare de produse pentru terţi,
difuzare şi închiriere de material publicitar,
servicii de abonare la ziare pentru terţi,
redactare texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05387
(151) 29.07.2013
(732) REAL TRANSYLVANIA S.R.L.,

Str. Elena Caragiani nr. 9, Cam. 1, bl.
2G, sc.5, et. 1, ap. 64, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HALLOWEEN PARTY LICENSE
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270504;

270506; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ştampile cu adrese, benzi adezive pentru
papetărie sau menaj, invitaţii, semne de cărţi,
articole din carton, carton, carduri, suporturi
de hârtie, plicuri, fluturaşi publicitari,
felicitări, şerveţele din hârtie, copii
multiplicate, felicitări muzicale, panglici din
hârtie, fotografii imprimate, tipărituri,
abţibilduri, etichete, postere, ambalaje, bilete.
35 Comerţ, publicitate prin corespondentă,
afisaj, agenţii de publicitate, difuzare de
anunţuri publicitare, dublicare de texte
publicitare, prezentare de produse pentru terţi,
difuzare şi închiriere de material publicitar,
servicii de abonare la ziare pentru terţi,
redactare texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 29.07.2013

30

(210) M 2013 05388
(151) 29.07.2013
(732) REAL TRANSYLVANIA S.R.L.,

Str. Elena Caragiani nr. 9, Cam. 1, bl.
2G, sc.5, et. 1, ap. 64, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRACULA MAIL
 
(531) Clasificare Viena:030716; 260116;

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

clase:
9 Programe de calculatoare (software
descarcabil); programe de calculatoare
înregistrate; programe pentru jocuri pe
computer; programe înregistrate de operare pe
calculator; programe pentru jocuri pe
calculator.
16 Cărţi poştale (inclusiv cele muzicale),
afişe, albume, cărţi, atlase, abtibilduri, benzi
desenate, reviste, broşuri, calendare,
fotografii, etichete, postere, ambalaje, timbre,
felicitări, pergament, semne de carte, pungi,
sigilii, bilete, ziare, plicuri, tipărituri şi
papetărie.

35 comerţ, publicitate prin corespondenta,
afisaj, agenţii de publicitate, difuzare de
anunţuri Dublicitare, publicare de texte
publicitare, prezentare de produse pentru terţi,
difuzare si inchiriere de material publicitar,
servicii de abonare la ziare pentru terţi,
redactare texte publicitare
38 difuzare de emisiuni, comunicaţii
electronice, expediere de telegrame, facsimil,
forumuri de discuţii, mesaje electronice,
transmitere de mesaje, difuzare de inregistrari
audio-video, orograme TV si radio, agenţii de
presa, servicii telegrafice si telefonice,
teleconferinte, transmitere de mesaje si de
imagini asistate de calculator, transmisia de
fişiere digitale, transmisia de felicitări oniine,
transmisia telegramelor
42 Reconstituire de baze de date; programare
pentru calculatoare; conversia datelor si a
Drogramelor informatice (alta decât conversia
fizica); furnizarea de motoare de căutare
pentru nternet; găzduirea siturilor informatice
(situri web); inchirierea de programe
informatice; inchirierea serverelor web;
crearea si intretinerea siturilor web
intretinerea programelor de calculator;
urnizarea de motoare de căutare pentru
internet; programare pentru calculatoare;
actualizarea de Drograme; conceperea de
programe (elaborarea); instalarea de
programe; intretinerea de Drograme de
calculator; copierea de programe informatice;
proiectarea sistemelor informatice

˜˜˜˜˜˜˜


