
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 23.12.2013

PUBLICATE ÎN DATA DE 06.01.2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in data de
23.12.2013

1

Cereri M|rci publicate în data 06.01.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

06724
19.12.2013 S.C. LOLLY EVENTS TOP

MODELS S.R.L.
only fashion

2 M 2013
08796

23.12.2013 S.C. DEN VANGUARD S.R.L. DVG DEN VANGUARD

3 M 2013
09431

23.12.2013 S.C. JOMA ROMANIA S.R.L. MURES UNIVERSITY race

4 M 2013
09432

23.12.2013 S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L. STAR PLACE

5 M 2013
09433

23.12.2013 S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L. kix

6 M 2013
09434

23.12.2013 S.C. BODY SHAPE-UP
SOLUTIONS S.R.L.

LIMITLESS WORKOUT

7 M 2013
09435

23.12.2013 S.C. DINAMIC GUARD FORCE
S.R.L.

DG DINAMIC GUARD FORCE

8 M 2013
09436

23.12.2013 IORDANESCU
ALEXANDRU-MARIAN

D-LEMA

9 M 2013
09437

23.12.2013 S.C. AGRO CLASS S.R.L. Livada fermecat|

10 M 2013
09438

23.12.2013 S.C. U.C.M. RESITA S.A. UCM REÔIÚA FONDAT{ 1771
MEMBR{ A INET GRUP

11 M 2013
09439

23.12.2013 S.C. INTERNATIONAL
BUSINESS GUARD &
SECURITY S.R.L.

International Business Guard &
Security

12 M 2013
09440

23.12.2013 VASILE IULIAN STEFAN PAUL VALCOSHOES

13 M 2013
09441

23.12.2013 DONCEA
ECATERINA-FLORICA

SANAVON

14 M 2013
09442

23.12.2013 S.C. CLICK TOP
MANAGEMENT S.R.L.

GRAHAM

15 M 2013
09443

23.12.2013 CLUBUL SPORTIV AL
ARMATEI STEAUA BUCURESTI

STEAUA BUCURESTI

16 M 2013
09444

23.12.2013 CLUBUL SPORTIV AL
ARMATEI STEAUA BUCURESTI

FOTBAL CLUB STEAUA
BUCUREÔTI CITIUS ALTIUS
FORTIUS

17 M 2013
09445

23.12.2013 DUMITRESCU
MIHAELA-IULIANA

www.LaBlouseRoumaine.ro -
Demetria ARTelier
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18 M 2013
09446

23.12.2013 S.C. MULTISFERA S.R.L. www.protectiaconsumatorilor.com

19 M 2013
09447

23.12.2013 S.C. MULTISFERA S.R.L. www.multisfera.ro

20 M 2013
09448

23.12.2013 S.C. NUTRITION RESEARCH &
DEVELOPMENT S.R.L.

NaturSvelt

21 M 2013
09449

23.12.2013 HONEYWELL INTERNATIONAL
INC

HOWARD LEIGHT

22 M 2013
09450

23.12.2013 S.C. MAXI CONF S.R.L. Galla di Moda

23 M 2013
09451

23.12.2013 S.C. RUSTRANS S.R.L.
S.C. COMALRID S.A.

Pesc|ria PeÕtiÕorul Auriu

24 M 2013
09452

23.12.2013 RASCANU DRAGOS CATALIN MOBI SERV SoluÛia pentru
comunicaÛie

25 M 2013
09453

23.12.2013 ÚUÚU MIHAI-CODRUÚ PIRASAN

26 M 2013
09454

23.12.2013 DUMITRESCU
MIHAELA-IULIANA

La Blouse Roumaine Demetria Din
dragoste pentru ia romaneasca

27 M 2013
09455

23.12.2013 S.C. CHESTERFIELD FASHION
S.R.L.

BROOKS & HATFIELD

28 M 2013
09456

23.12.2013 S.C. EUROSANTIS S.R.L. PREMIUM QUALITY GOSPODINA

29 M 2013
09457

23.12.2013 S.C. EUROSANTIS S.R.L. FLORELLA

30 M 2013
09459

23.12.2013 S.C. INFA PLAN S.R.L. INFRA PLAN

31 M 2013
09462

23.12.2013 MOCANU MARIA TU EÔTI PROIECTUL
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(210) M 2013 06724
(151) 19.12.2013
(732) S.C. LOLLY EVENTS TOP

MODELS S.R.L., Bd. Alexandru
Obregia nr. 18A, bl. 18A, sc. 1, et. 2,
ap. 17, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                       

only fashion

(591) Culori revendicate:galben
 
(531) Clasificare Viena:241708; 260105;

270501; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08796
(151) 23.12.2013
(732) S.C. DEN VANGUARD S.R.L., Str.

Gib Mihăescu nr. 8, bl. 90, sc. A, et. 4,
ap .  15 ,  jude ţul  Vâlcea ,  ,
DRĂGĂŞANI ROMANIA 

(540)
                      

DVG DEN VANGUARD

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09447
(151) 23.12.2013
(732) S.C. MULTISFERA S.R.L., Bdul.

Unirii nr. 65, bl. G1, sc. 5, ap. 519,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.multisfera.ro
  
(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 (creare şi
menţinere site-uri web).
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
23.12.2013

4

(210) M 2013 09431
(151) 23.12.2013
(732) S.C. JOMA ROMANIA S.R.L., Str.

Braşovului nr. 13, ap. 18, judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)
                  

MURES UNIVERSITY race

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:071101; 270508;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, destinate
domeniului sportiv.
35 Publicitate; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09439
(151) 23.12.2013
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

BUSINESS GUARD & SECURITY
S.R.L., Str. Aurel Vlaicu nr. 4, bl. 5B,
ap. 91, judeţul Cluj, 400690, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)
                

International Business Guard & Security

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:030701; 260104;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09455
(151) 23.12.2013
(732) S.C. CHESTERFIELD FASHION

S.R.L., Str. Mendeleev nr. 17, et. 1,
ap. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

BROOKS & HATFIELD
  
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
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din aceste materiale, sau placate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 14,18, 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09440
(151) 23.12.2013
(732) VASILE IULIAN STEFAN PAUL,

Str. Străduinţei nr. 11, bl. D2, sc. 3,
ap.  40,  sector 4,  041777,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VALCOSHOES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Încălţăminte din piele pentru damă şi
bărbaţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09448
(151) 23.12.2013
(732) S.C. NUTRITION RESEARCH &

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Liviu
Rebreanu nr. 1, sector 3, 031771,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                 

NaturSvelt

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1505c, pantone 021u), verde deschis
(pantone 361c, pantone 361u),verde
închis (pantone 1505c, pantone 354u),
roşu (pantone 485c)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270502;

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

clase:
5 Produse dietetice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09432
(151) 23.12.2013
(732) S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L.,

Str. Take Ionescu nr. 8, sector 1,
010354, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                        

STAR PLACE

(531) Clasificare Viena:010102; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul prin
intermediul unui lanţ de magazine a diverselor
produse (îmbrăcăminte, încălţăminte,
accesorii, produse din piele şi imitaţii din
piele, articole care servesc la acoperirea
capului, articole de gimnastică şi de sport).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09449
(151) 23.12.2013
(732) HONEYWELL INTERNATIONAL

INC, 101 Columbia Road,, 07962,
MORRISTOWN S.U.A. NEW
JERSEY

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

(540)

HOWARD LEIGHT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

10 Dopuri pentru urechi pentru blocarea
zgomotului, izolare fonică şi de reducere a
zgomotului. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09433
(151) 23.12.2013
(732) S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L.,

Str. Take Ionescu nr. 8, sector 1,
010354, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

kix

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(Pantone 376C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul prin
intermediul unui lanţ de magazine a diverselor
produse (îmbrăcăminte, încălţăminte,
accesorii, produse din piele şi imitaţii din
piele, articole care servesc la acoperirea
capului, articole de gimnastică şi de sport).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09441
(151) 23.12.2013
(732) D O N C E A

ECATERINA-FLORICA, Str.
Plutonier Petre Ionescu nr. 51, bl. 7,
sc. 3, ap. 191, et. 10, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SANAVON

  
(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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09450
(151) 23.12.2013
(732) S.C. MAXI CONF S.R.L., Str.

Nicolae Titulescu nr. 12A, et. 1,
Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)
                    

Galla di Moda

  
(531) Clasificare Viena:020702; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Confecţii textile şi îmbrăcăminte. 

35 Regruparea în beneficiul terţilor de
confecţii textile şi îmbrăcăminte (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod şi prezentarea
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzare en gros şi en detail. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09434
(151) 23.12.2013
(732) S . C .  B O D Y  S H A P E - U P

SOLUTIONS S.R.L., Str. Poet Panait
Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 3, et. 4, ap.
69, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIMITLESS WORKOUT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09451
(151) 23.12.2013
(732) S.C. RUSTRANS S.R.L., Str.

Magnoliilor nr. 1, sat Blagesti, Judeţul
Bacău,  607065,  BLAGESTI
ROMANIA 

(732) S.C. COMALRID S.A., Str. A.
Tolstoi nr. 4, Judeţul Bacău, 600093,
BACĂU ROMANIA 

(540)
                  

Pescăria Peştişorul Auriu

(591) Culori revendicate:galben, negru
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(531) Clasificare Viena:030901; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09435
(151) 23.12.2013
(732) S.C. DINAMIC GUARD FORCE

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 293, bl.1,
sc.1, et.8, ap.34, sector 2, 021617,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

DG DINAMIC GUARD FORCE

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:240115; 270501;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09452
(151) 23.12.2013
(732) RASCANU DRAGOS CATALIN,

Aleea Pinilor nr. 10, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)
               

MOBI SERV Soluţia pentru comunicaţie

(591) Culori revendicate:orange, negru
  
(531) Clasificare Viena:260416; 270503;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor, în cadrul
magazinelor, a produselor de telefonie mobilă
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze comod; servicii de promovare şi
de stimulare a vânzărilor produselor de
telefonie mobilă.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09442
(151) 23.12.2013
(732) S.C. CLICK TOP MANAGEMENT

S.R.L., Str. Izvorani I nr. 6, judeţul
Argeş, , ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

GRAHAM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
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produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09436
(151) 23.12.2013
(732) I O R D A N E S C U

ALEXANDRU-MARIAN, Str.
Prunului nr. 16, bl. D4, sc. B, ap. 10,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)
               

D-LEMA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09453
(151) 23.12.2013
(732) ŢUŢU MIHAI-CODRUŢ, Str.

Constantin Sandu-Aldea nr. 52, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

PIRASAN

(531) Clasificare Viena:030404; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Tincturi din plante pentru uz medical. 
44 Servicii medicale în principal acupunctură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09454
(151) 23.12.2013
(732) D U M I T R E S C U

M I H A E L A - I U L I A N A ,  S t r .
Ispravnicului nr. 32-34, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

La Blouse Roumaine Demetria Din
dragoste pentru ia romaneasca
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
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25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09437
(151) 23.12.2013
(732) S.C. AGRO CLASS S.R.L., Str.

Toader Tirdea nr. 9, judeţul Vrancea,
, FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)
                  

Livada fermecată

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde,
mov, maro

  
(531) Clasificare Viena:050320; 050716;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,

malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09456
(151) 23.12.2013
(732) S.C. EUROSANTIS S.R.L., B-dul

Lăpuşneanul nr. 107, bl. LV 40, sc. B,
parter, Jud. Constanţa, 900399,
CONSTANŢA 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
BUCUREŞTI

(540)
              

PREMIUM QUALITY GOSPODINA

(591) Culori revendicate:alb, galben, bej,
roşu, vernil, verde deschis, verde
închis, maro

  
(531) Clasificare Viena:020301; 050504;

090110; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Unt, unt de cacao , unt de nuci de cocos ,
unt de arahide, cremă de unt , caviar ,
mezeluri, şuncă, cârnaţi, brânză, cpsuri din
fructe, cipsuri de cartofi , scoici (nu vii), ulei
de cocos, ulei de rapiţă pentru alimente,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data de
23.12.2013

11

concentrate de supă, sos de afine (compot) ,
fructe confiate, foietaje, ulei comestibil,
amestecuri de felii de pâine care conţin
grăsimi, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, alimente vegetale
fermentate (kimchi), fermenţi de lapte pentru
uz culinar, produse alimentare din peşte, icre
de peşte procesate, fulgi de cartofi, ulei din
seminţe de in pentru uz culinar, alimente
preparate din peşte, fructe glazurate; fructe
congelate; fructe conservate, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe la
conservă, cornişoni, gemuri, sucuri vegetale
pentru gătit, untură pentru alimente, ulei din
seminţe de cânepă pentru uz culinar, pate de
ficat, ulei de porumb, margarină, marmeladă,
extracte de carne, carne conservată, carne în
conserve, pateuri vegetale, ciuperci
conservate,moluşte, însă nu vii, nuci
preparate, ulei de măsline alimentar, măsline
conservate, ceapă conservată, stridii, însă nu
vii, ulei din miez de palmier alimentar, ulei de
palmier alimentar, murături, păsări, însă nu
vii, pulpă de fructe, ulei de rapiţă alimentar,
cheag, salate de fructe, salate de legume, peşte
sărat, cărnuri sărate, sardine, varză murată ,
seminţe procesate, seminţe procesate de
floarea soarelui, ulei de susan, crustacee, cu
excepţia celor vii, gustări pe bază de fructe,
preparate pentru supă, legume pentru supă,
supe, boabe de soia conservate alimentare,
lapte de soia (substitut de lapte), ulei de
floarea soarelui alimentar, tofu , pastă de roşii,
sucuri de legume pentru gătit, salate de
legume, legume gătite, piure de mere, bulion,
concentrate de bulion.
30 Ciocolată, produse de ciocolată, preparate
pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cafea, arome altele decât uleiuri
esenţiale pentru pentru băuturi, băuturi pe

bază de ceai, dulciuri, bomboane, praline,
fondante, produse de brutărie, biscuiţi,
prăjituri, napolitane, budinci, decoraţiuni
comestibile, preparate aromate alimentare,
cafea artificială, turta dulce, chifle de pâine,
blaturi de tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi altele decât uleiurile esenţiale,
caramele (bomboane), sandwich-uri cu
brânză, cicoare (substitut de cafea), băuturi
din ciocolată cu lapte, dulciuri pentru
decorarea pomilor de crăciun, produse
rezultate din măcinare, glazură de torturi,
jeleuri de fructe (dulciuri), ierburi de grădină
conservate (asezonare), cereale pentru
alimente, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, ketchup (sos), sandwich-uri,
şerbeturi, dulciuri cu zahăr, îndulcitori
naturali, preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea.
35 Lanţ de magazine, adunarea împreuna a
unor bunuri oferite altora spre vânzare cu
posibilitatea unor vizionari convenabile a
acestora de către clienţi, promovarea bunurilor
altora, aprovizionare pentru terţi, achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire de
materiale publicitare, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, materiale
publicitare, prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, servicii
de aprovizionare, cumpărare şi vânzare pentru
terţi, servicii de desfacere, prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross şi en-detail,
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organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii pentru 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 şi cu privire la
produsele menţionate la clasele 29 si 30.
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 corespondenta,
înmagazinare, livrări de fiori, livrări de
mesaje, livrări de bunuri, livrări de bunuri prin
comandă poştală, închirierea camerelor
frigorifice, livrarea de produse, închirierea de
depozite, toate aceste servicii şi cu privire la
produsele menţionate la clasele 29 si 30 .
43 Restaurante şi cazare temporară, agenţii de
cazare (oteluri, pensiuni) , închirierea de
locuinţe temporare, rezervări de locuinţe
temporare, servicii de bar, rezervări la
pensiuni, pensiuni, închirieri de clădiri
transportabile, cafenele, servicii de camping
(cazare), închirierea de corturi, furnizarea
facilităţilor de camping, cantine, catering de
alimente şi băuturi, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de camping de vacanţă (cazare),
case de pensionari, aziluri, hosteluri, rezervări
hoteliere, hoteluri, moteluri, asigurarea
facilităţilor pentru campare, închirierea

scaunelor meselor, feţelor de masă, paharelor,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, închirierea
sălilor de şedinţă, închirierea de cazări
temporare, rezervări de cazare temporară,
restaurante, restaurante cu auto-servire,
snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09457
(151) 23.12.2013
(732) S.C. EUROSANTIS S.R.L., B-dul

Lăpuşneanul nr. 107, bl. LV 40, sc. B,
parter, Jud. Constanţa, 900399,
CONSTANŢA 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
BUCUREŞTI

(540)
                   

FLORELLA

(591) Culori revendicate:alb, bleu, galben,
portocaliu, roşu, albastru, verde, bej,
maro

  
(531) Clasificare Viena:050504; 061909;

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

clase:
29 Unt, unt de cacao , unt de nuci de cocos ,
unt de arahide, cremă de unt , caviar ,
mezeluri, şuncă, cârnaţi, brânză, cpsuri din
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fructe, cipsuri de cartofi , scoici (nu vii), ulei
de cocos, ulei de rapiţă pentru alimente,
concentrate de supă, sos de afine (compot) ,
fructe confiate, foietaje, ulei comestibil,
amestecuri de felii de pâine care conţin
grăsimi, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, alimente vegetale
fermentate (kimchi), fermenţi de lapte pentru
uz culinar, produse alimentare din peşte, icre
de peşte procesate, fulgi de cartofi, ulei din
seminţe de in pentru uz culinar, alimente
preparate din peşte, fructe glazurate; fructe
congelate; fructe conservate, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe la
conservă, cornişoni, gemuri, sucuri vegetale
pentru gătit, untură pentru alimente, ulei din
seminţe de cânepă pentru uz culinar, pate de
ficat, ulei de porumb, margarină, marmeladă,
extracte de carne, carne conservată, carne în
conserve, pateuri vegetale, ciuperci
conservate,moluşte, însă nu vii, nuci
preparate, ulei de măsline alimentar, măsline
conservate, ceapă conservată, stridii, însă nu
vii, ulei din miez de palmier alimentar, ulei de
palmier alimentar, murături, păsări, însă nu
vii, pulpă de fructe, ulei de rapiţă alimentar,
cheag, salate de fructe, salate de legume, peşte
sărat, cărnuri sărate, sardine, varză murată ,
seminţe procesate, seminţe procesate de
floarea soarelui, ulei de susan, crustacee, cu
excepţia celor vii, gustări pe bază de fructe,
preparate pentru supă, legume pentru supă,
supe, boabe de soia conservate alimentare,
lapte de soia (substitut de lapte), ulei de
floarea soarelui alimentar, tofu , pastă de roşii,
sucuri de legume pentru gătit, salate de
legume, legume gătite, piure de mere, bulion,
concentrate de bulion.
30 Ciocolată, produse de ciocolată, preparate
pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, băuturi pe

bază de cafea, arome altele decât uleiuri
esenţiale pentru pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, dulciuri, bomboane, praline,
fondante, produse de brutărie, biscuiţi,
prăjituri, napolitane, budinci, decoraţiuni
comestibile, preparate aromate alimentare,
cafea artificială, turta dulce, chifle de pâine,
blaturi de tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi altele decât uleiurile esenţiale,
caramele (bomboane), sandwich-uri cu
brânză, cicoare (substitut de cafea), băuturi
din ciocolată cu lapte, dulciuri pentru
decorarea pomilor de crăciun, produse
rezultate din măcinare, glazură de torturi,
jeleuri de fructe (dulciuri), ierburi de grădină
conservate (asezonare), cereale pentru
alimente, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, ketchup (sos), sandwich-uri,
şerbeturi, dulciuri cu zahăr, îndulcitori
naturali, preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea.
35 Lanţ de magazine, adunarea împreuna a
unor bunuri oferite altora spre vânzare cu
posibilitatea unor vizionari convenabile a
acestora de către clienţi, promovarea bunurilor
altora, aprovizionare pentru terţi, achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire de
materiale publicitare, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, materiale
publicitare, prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, servicii
de aprovizionare, cumpărare şi vânzare pentru
terţi, servicii de desfacere, prezentarea
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produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross şi en-detail,
organizare de expoziţii, târguri, prezentări de
produse şi servicii pentru 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 şi cu privire la
produsele menţionate la clasele 29 si 30.
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 corespondenta,
înmagazinare, livrări de fiori, livrări de
mesaje, livrări de bunuri, livrări de bunuri prin
comandă poştală, închirierea camerelor
frigorifice, livrarea de produse, închirierea de
depozite, toate aceste servicii şi cu privire la
produsele menţionate la clasele 29 si 30 .
43 Restaurante şi cazare temporară, agenţii de
cazare (oteluri, pensiuni) , închirierea de
locuinţe temporare, rezervări de locuinţe
temporare, servicii de bar, rezervări la
pensiuni, pensiuni, închirieri de clădiri
transportabile, cafenele, servicii de camping
(cazare), închirierea de corturi, furnizarea
facilităţilor de camping, cantine, catering de
alimente şi băuturi, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de camping de vacanţă (cazare),
case de pensionari, aziluri, hosteluri, rezervări

hoteliere, hoteluri, moteluri, asigurarea
facilităţilor pentru campare, închirierea
scaunelor meselor, feţelor de masă, paharelor,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, închirierea
sălilor de şedinţă, închirierea de cazări
temporare, rezervări de cazare temporară,
restaurante, restaurante cu auto-servire,
snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09438
(151) 23.12.2013
(732) S.C. U.C.M. RESITA S.A., Piaţa

Montreal nr. 10, Clădirea World Trade
Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.
150, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)
               

UCM REŞIŢA FONDATĂ 1771
MEMBRĂ A INET GRUP

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:150703; 270508;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
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şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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;
construcţii metalice transportabile şi produse
metalice necuprinse în alte clase. 
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate; poduri, trotuare şi scări rulante,
inclusiv macarale/dispozitive de ridicare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală; pasarele pentru
ambarcaţiuni.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09443
(151) 23.12.2013
(732) CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI

STEAUA BUCURESTI ,  Bd.
Ghencea nr. 35, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                   

STEAUA BUCURESTI

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

  
(531) Clasificare Viena:010104; 240115;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industriei ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută;
îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea
incendiilor; preparate pentru călirea 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;
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răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti. 
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, plastu, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprentedentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal, ţevi şi tuburi
metalice; produse nemetalice cuprinse în alte
clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule 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 învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,

distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
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. 
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 apă.
13 Arme de foc, muniţie şi proiectile,
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt preţioase, cuprinse în alte clase;
bijuterii, pietre preţioase; 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,
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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 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
răchită, os, fildeş, os debalenă, 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 Ţesături 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 broderii , 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; dulceţuri, compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii,
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale. 
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 Prelucrareamaterialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; 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.
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45 Servicii juridice, servicii din securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09459
(151) 23.12.2013
(732) S.C. INFA PLAN S.R.L., Str. Anul

1821, nr. 11, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

INFRA PLAN

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
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 09444
(151) 23.12.2013
(732) CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI

STEAUA BUCURESTI, Bd.
Ghencea nr. 35, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

FOTBAL CLUB STEAUA BUCUREŞTI
CITIUS ALTIUS FORTIUS

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

(531) Clasificare Viena:010104; 030716;
230125; 240115; 290115;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută;
îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea
incendiilor; preparate pentru călirea 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 pictori, decoratori,
tipografi şi artişti. 
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. 
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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, plastu, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprentedentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal, ţevi şi tuburi
metalice; produse nemetalice cuprinse în alte
clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule 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 învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
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. 
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 apă.
13 Arme de foc, muniţie şi proiectile,
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt preţioase, cuprinse în alte clase;
bijuterii, pietre preţioase; 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
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transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
răchită, os, fildeş, os debalenă, 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 Ţesături 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 broderii , 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; dulceţuri, compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;

zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii,
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale. 
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 Prelucrareamaterialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferentă; 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 din securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 09445
(151) 23.12.2013
(732) D U M I T R E S C U

M I H A E L A - I U L I A N A ,  S t r .
Ispravnicului nr. 32-34, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.LaBlouseRoumaine.ro - Demetria
ARTelier
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
26 Dantelă şi broderii , panglici şi şnururi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 09446
(151) 23.12.2013
(732) S.C. MULTISFERA S.R.L., Bdul.

Unirii nr. 65, bl. G1, sc. 5, ap. 519,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.protectiaconsumatorilor.com

  
(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 (creare şi
menţinere site web).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 09462

(151) 23.12.2013
(732) MOCANU MARIA, Str. Munteniei,

nr. 79, sector 1, 021765, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
 
                  

TU EŞTI PROIECTUL

(591) Culori revendicate:albastru-turcoise,
galben

  
(531) Clasificare Viena:020323; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜


