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Publicate în 07.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

03716
31.05.2013 S.C. INFO TOTAL PRESS

S.R.L.
RADIO EST

2 M 2013
03717

31.05.2013 S.C. INFO TOTAL PRESS
S.R.L.

Ziarul de EST

3 M 2013
03718

31.05.2013 S.C. INFO TOTAL PRESS
S.R.L.

Monitorul de EST

4 M 2013
03748

31.05.2013 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. BISCOFFEE

5 M 2013
03749

31.05.2013 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. BISCU

6 M 2013
03750

31.05.2013 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. BISCORO

7 M 2013
03751

31.05.2013 MARIAN CATALIN PREDOIU INTERNATIONAL LEGAL
ALLIANCE

8 M 2013
03752

31.05.2013 S.C. MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT S.R.L.

ONE

9 M 2013
03753

31.05.2013 S.C. COMPANIA NATIONALA
DE TRANSPORTURI AERIENE
TAROM S.A.

TAROM ROMANIAN AIR
TRANSPORT

10 M 2013
03755

31.05.2013 S.C. CASA MUREÔAN S.R.L. CASA MURESAN

11 M 2013
03756

31.05.2013 JUDEÚUL SATU MARE ZIUA JUDEÚULUI SATU MARE

12 M 2013
03757

31.05.2013 DONER-DISTRIBUTION AUDIT
SYSTEM-TURK DONER S.R.L.

D-DAS TURK DONER
DONER-DISTRIBUTION AUDIT
SYSTEME

13 M 2013
03758

31.05.2013 LUX DIVINA S.R.L. LUX DIVINA

14 M 2013
03759

31.05.2013 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO

15 M 2013
03761

31.05.2013 BIRLEANU COSTEL SARA TRAVEL O c|l|torie pentru
sufletul t|u!

16 M 2013
03762

31.05.2013 CHINTOIU CRISTINA STARBANT

17 M 2013
03763

31.05.2013 CHINTOIU CRISTINA FARMABANT
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Marc|

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

2

18 M 2013
03764

31.05.2013 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO

19 M 2013
03765

31.05.2013 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO

20 M 2013
03766

31.05.2013 SANDRA CATALIN
PERICLEANU NICU

ZIZOO evoluÛie prin cultur| general|

21 M 2013
03767

31.05.2013 GRIGORE DRAGOS MARIAN COATL

22 M 2013
03768

31.05.2013 SHI KANGHUA Global Sanitary Ware

23 M 2013
03769

31.05.2013 S.C. SUNTECH S.R.L. SUNTECH tehnic| parasolar|

24 M 2013
03770

31.05.2013 AMBASADOR PLAY S.R.L. AMBASAD'OR PLAY Kids' Party
Zone
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(210) M 2013 03716
(151) 31.05.2013
(732) S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L.,

Bld. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 287,
jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

RADIO EST
(591) Culori revendicate:gri, albastru
 
(531) Clasificare Viena:210321; 270509;

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

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice; aparate şi echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şi/sau video; aparate şi
echipamente pentru studiouri de producţie
cinematografică sau foto; aparate şi
echipamente pentru laboratoare de procesarea
imaginii şi sunetului; echipamente pentru
tratarea informaţiei şi caculatoare, aparate de
divertisment, cu ecran sau cu receptoare tv,
programe informatice şi programe pe orice fel
da suport de înregistrare sau de difuzare.
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 şl cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiza şi cercetare industriala; proiectare
şt dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03717
(151) 31.05.2013
(732) S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L.,

Bld. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 287,
jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

Ziarul de EST

(591) Culori revendicate:gri, albastru
 
(531) Clasificare Viena:260118; 260418;

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

clase:
16 Publicaţie periodică. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03718
(151) 31.05.2013
(732) S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L.,

Bld. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 287,
jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

Monitorul de EST

(591) Culori revendicate:gri, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;

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

clase:
16 Publicaţie periodică. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03748
(151) 31.05.2013
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

B-dul Decebal nr. 14, bl. S6, scara 4,
et. 1, ap. 68, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

BISCOFFEE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă, biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 03762
(151) 31.05.2013
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării

de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical alimente pentru sugari;
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03749
(151) 31.05.2013
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

B-dul Decebal nr. 14, bl. S6, scara 4,
et. 1, ap. 68, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)
BISCU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă, biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)

permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03750
(151) 31.05.2013
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

B-dul Decebal nr. 14, bl. S6, scara 4,
et. 1, ap. 68, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

BISCORO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă, biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03755
(151) 31.05.2013
(732) S.C. CASA MUREŞAN S.R.L., Str.

Nicopole nr. 54, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

CASA MURESAN
 
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale: organizarea şi susţinerea
de conferinţe, congrese, seminarii, baluri;
club; discotecă; jocuri de noroc.
43 Rezervări de cazare temporară şi masă în
hoteluri, moteluri, hosteluri, pensiuni; servicii
de camping de vacanţă (cazare); restaurante;
restaurante cu auto-servire; snack-bar-uri,
cafenele, servicii de bar; agenţii de cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03763
(151) 31.05.2013
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării

de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FARMABANT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical alimente pentru sugari;
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03764
(151) 31.05.2013
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPER BINGO
  
(531) Clasificare Viena:250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03751
(151) 31.05.2013
(732) MARIAN CATALIN PREDOIU,

Str. Aurel Vlaicu nr. 12, ap. 4, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTERNATIONAL LEGAL ALLIANCE

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03756
(151) 31.05.2013
(732) JUDEŢUL SATU MARE, P-ţa 25

Octombrie nr. 1, Jud. Satu Mare,
440026, SATU MARE ROMANIA 

(540)

ZIUA JUDEŢULUI SATU MARE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare a evenimentelor cu
scop comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de evenimente
cu scop cultural.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03765
(151) 31.05.2013
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPER BINGO
 
(531) Clasificare Viena:250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03752
(151) 31.05.2013
(732) S.C.  MEDIAPRO MUSIC

ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Studioului nr. 1, Clădirea Centrală a
Studiourilor Media Pro, et. 1, camera
141, judeţul Ilfov, BUFTEA
ROMANIA 

(540)

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

clase:
6 Standuri de promovare (schelete, rafturi
metalice, produse metalice).
9 Magneţi decorativi; discuri compacte
(audio-video); casete audio şi video; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; discuri acustice.
11 Lanterne.
14 Bijuterii; bijuterii din aliaj; brăţări
(bijuterii); brăţări din silicon.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; papetarie;
materiale pentru artişti; articole de birou;
cărţi; caiete; calendare; block notes; semne de
carte; creioane; stilouri; pixuri, pixuri cu
diverse figurine şi/sau inscripţii; pixuri ruj;
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pixuri lanterne; penare; acuarele; ascuţitoare
de creioane; gume de şters; albume; cataloage;
pliante; tipărituri; mape pentru documente;
rechizite; abţibilduri; afişe; fotografii;
autocolante; pungi din hârtie şi plastic pentru
ambalat; stickere; postere; cutii pentru
transportarea produselor alimentare (din
hârtie, carton sau plastic); inserţii de reviste;
wobblere (etichete de carton); sorturi de paleţi
din carton; publicaţii; reviste.
18 Genţi (din piele); umbrele; huse telefon;
brăţări din piele; ghiozdane; serviete; mape.
20 Sorturi de paleţi din lemn.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; penare de gât din materiale textile; genţi
de plajă din materiale textile; huse telefon;
pelerine de ploaie.
25 Îmbrăcăminte; tricouri; articole pentru
acoperirea capului; pelerine; pelerine de
ploaie.
26 Insigne ornamentale.
28 Jocuri; jocuri electronice; jucării; frisbee
(jucării), YO-YO (jucării); puzzle-uri;
baloane.
30 Faină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată; alimente
făinoase; prăjituri; dulciuri; biscuiţi;
napolitane; croissante; checuri; ciocolată;
fulgi de porumb; cafea, ceai, cacao, zahăr,
orez, înlocuitori de cafea; miere; sosuri;
condimente; gheaţă; băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ciocolată; torturi; turtă dulce.
35 Publicitate; distribuire, difuzare de
materiale publicitare; difuzare (distribuire) de
eşantioane; consiliere profesională de afaceri
pentru artişti interpreţi; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzare cu amănuntul.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de

forumuri de discuţii pe internet.
39 Distribuirea (livrarea) de produse.
41 Servicii de compoziţie muzicală; servicii
de divertisment, în special servicii oferite de o
formaţie de muzică; servicii de studio de
înregistrare; realizare de programe şi emisiuni
de radio şi televiziune; producţie de filme;
educaţie; divertisment; activităţi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de spectacole;
petreceri; evenimente.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03757
(151) 31.05.2013
(732) DONER-DISTRIBUTION AUDIT

SYSTEM-TURK DONER S.R.L.,
Str. Stefan Cel Mare nr. 9, Jud. Timiş,
305400, JIMBOLIA ROMANIA 

(540)

D-DAS TURK DONER
DONER-DISTRIBUTION AUDIT
SYSTEME

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

  
(531) Clasificare Viena:241521; 260418;

270508; 270512; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03766
(151) 31.05.2013
(732) SANDRA CATALIN, Aleea Cristina

nr. 8, bl. 18, sc. A, ap. 4, judeţul
Tulcea, , TULCEA ROMANIA 

(732) PERICLEANU NICU, Şoseaua
Colentina nr. 26, bl. 64, sc. C, ap. 214,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIZOO evoluţie prin cultură generală
  

(531) Clasificare Viena:050315; 260401;
270502; 270508;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03753
(151) 31.05.2013
(732) S.C. COMPANIA NATIONALA DE

TRANSPORTURI AERIENE
TAROM S.A., Calea Bucureştilor nr.
224 F, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

TAROM ROMANIAN AIR
TRANSPORT
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru
  (531) Clasificare Viena:180501; 240701;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03758
(151) 31.05.2013
(732) LUX DIVINA S.R.L., Str. 13

Decembrie , nr. 96, Jud. Braşov,
500164, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

LUX DIVINA
(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

270509; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 03767
(151) 31.05.2013
(732) GRIGORE DRAGOS MARIAN,

Str. Mărgelelor nr. 76, bl. N2, sc. 3, et.
4, ap. 47, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COATL

(531) Clasificare Viena:031101; 031124;
270501;  

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, obiecte care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03768
(151) 31.05.2013
(732) SHI KANGHUA, Aleea Pescarilor bl.

A10, ap. 7, judeţul Hunedoara, ,
DEVA CHINA HD

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

(540)

Global Sanitary Ware
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03759
(151) 31.05.2013
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPER BINGO
  
(531) Clasificare Viena:250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03769
(151) 31.05.2013
(732) S.C. SUNTECH S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 77, Jud. Arad, ,
NĂDLAC ROMANIA 

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

(540)

SUNTECH tehnică parasolară

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
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etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 03770
(151) 31.05.2013
(732) AMBASADOR PLAY S.R.L., Str.

Cozla nr. 3, bl. 1A, sc. 4, et. 1, ap.
139, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

AMBASAD'OR PLAY Kids' Party Zone
(591) Culori revendicate:verde, mov, roşu,

portocaliu, bleu, turcoaz, negru, gri
 (531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

clase:
41 Servicii de divertisment - activităţi
recreative şi distractive. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 03761
(151) 31.05.2013
(732) BIRLEANU COSTEL, Str. Vigoniei

nr. 2, bl. 8, sc. 7, ap. 201, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SARA TRAVEL O călătorie pentru sufletul
tău!

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:030918; 270515;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



                                          ERAT{
                               din data de 07.06.2013

Referitor  la depozitul M2013/03425 publicat ca cerere de înregistrare marc| în
data de 24.05.2013, s-a produs o eroare în ceea ce priveÕte publicarea clasei 42,
care a fost publicat| incomplet. Pentru aceasta s-a fãcut corectura în baza de
date, iar clasa 42 corect| este urm|toarea:

Clasa:42: Servicii tehnice Õi de consultanÛ| în domeniul cromotografiei; servicii de
consultanÛ| tehnic| în domeniile chimic, biomedicin|, construcÛii Õi reparaÛii
de cl|diri, inginerie civil|/construcÛii civile, tratare a apei, catalizatori,
produse pentru construcÛii, ambalare Õi folie învelitoare, polimeri speciali,
închidere Õi etanÕare sticl|, cutii Õi recipiente, convertoare catalitice Õi
biopesticide; servicii de laborator chimice; servicii de analiz| chimic|;
chimia produselor pentru construcÛii, aditivi Õi servicii de analiz| a
performanÛei; servicii de design de ambalaje pentru altii.


