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Cereri Mărci publicate în 28.12.2012

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2012

08213
21.12.2012 IACOBESCU CONSTANTIN JKB GLOBAL

2 M 2012
08214

21.12.2012 IACOBESCU CONSTANTIN JKB

3 M 2012
08215

21.12.2012 CRANGUS VALERIU LOS NUEVOS MARIACHIS

4 M 2012
08216

21.12.2012 CRANGUS VALERIU Deliciul Naturii

5 M 2012
08217

21.12.2012 POP IOAN-RAUL THE ELEGANT GENTLEMAN

6 M 2012
08218

21.12.2012 S.C. APIMELLA S.R.L. apimella sănătate naturală
www.yellowbee.ro

7 M 2012
08220

21.12.2012 S.C. DARIOSERGIO S.R.L. GANGSTA DARIOSERGIO GAMES

8 M 2012
08221

21.12.2012 S.C. DARIOSERGIO S.R.L. DARIOSERGIO

9 M 2012
08222

21.12.2012 S.C. AXXA MARITIME
SERVICES S.R.L.

AXXA MARITIME SERVICES

10 M 2012
08223

21.12.2012 S.C. ROMVITRINE S.R.L. euphoria kitchens hall

11 M 2012
08224

21.12.2012 S.C. ROMVITRINE S.R.L. ROMVITRINE

12 M 2012
08225

21.12.2012 S.C. SERVICE NAUR S.R.L. COŞAR

13 M 2012
08226

21.12.2012 S.C. SERVICE NAUR S.R.L. VULCAN PENTRU SOBE

14 M 2012
08227

21.12.2012 S.C. FUNERARA LA CAPATUL
DRUMULUI S.R.L.

LA CAPATUL DRUMULUI

15 M 2012
08228

21.12.2012 S.C. CONART S.R.L. TAMO'S

16 M 2012
08230

21.12.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

ELOZA

17 M 2012
08231

21.12.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

TRUND

18 M 2012
08232

21.12.2012 S.C. RISO SCOTTI DANUBIO
S.R.L.

RISO SCOTTI OREZ BIO

19 M 2012
08233

21.12.2012 S.C. RISO SCOTTI DANUBIO
S.R.L.

RISO SCOTTI OREZ CLASIC
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Nr.
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Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

20 M 2012
08234

21.12.2012 S.C. RISO SCOTTI DANUBIO
S.R.L.

RISO SCOTTI OREZ ROMANESC

21 M 2012
08235

21.12.2012 S.C. RISO SCOTTI DANUBIO
S.R.L.

BOB CU BOB

22 M 2012
08236

21.12.2012 S.C. RISO SCOTTI DANUBIO
S.R.L.

BOB CU BOB

23 M 2012
08237

21.12.2012 S.C. PRET-A-PORTER S.R.L. PRET-A-PORTER

24 M 2012
08238

21.12.2012 Epic Games, Inc. GEARS OF WAR

25 M 2012
08239

21.12.2012 Epic Games, Inc.

26 M 2012
08240

21.12.2012 Epic Games, Inc.

27 M 2012
08241

21.12.2012 PETRIU CLAUDIU TRAIAN SWISS + DENT

28 M 2012
08242

21.12.2012 CORCIU ELENA
SERGIU VICENTIU MACHIDON

DCC Strategic Management &
Development

29 M 2012
08243

21.12.2012 S.C. DELICATESE FLORESCU
S.R.L.

CAFEA DIVIN

30 M 2012
08244

21.12.2012 S.C. DELICATESE FLORESCU
S.R.L.

TRADITIE ARMENEASCA DIN 1530

31 M 2012
08245

21.12.2012 S.C. TUDOR IMOB MEDIA
S.R.L.

ILFOV Media

32 M 2012
08246

21.12.2012 WILBUR PACKING COMPANY
INC.

WILBUR PACKING COMPANY INC.

33 M 2012
08247

21.12.2012 S.C. MARFIN BANK (ROMÂNIA)
S.A.

LAIKI

34 M 2012
08248

21.12.2012 S.C. MARFIN BANK (ROMÂNIA)
S.A.

LAIKI BANK

35 M 2012
08249

21.12.2012 S.C. MARFIN BANK (ROMÂNIA)
S.A.

LAIKI BANK

36 M 2012
08250

21.12.2012 POP BUIA CLAUDIU ROCAS Your stone specialist Dare
to be different

37 M 2012
08251

21.12.2012 POP BUIA CLAUDIU piatră naturală STONE

38 M 2012
08252

21.12.2012 FEDERATIA ROMANA DE
KAIAC-CANOE

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KAIAC
CANOE
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(210) M 2012 08239
(151) 21.12.2012
(732) Epic Games, Inc., 620 Crossroads

Boulevard,, 27518, CARY S.U.A.
NORTH CAROLINA

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:negru, roşu
 (531) Clasificare Viena:040521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de jocuri de calculator pentru
utilizare cu calculatoarele personale şi
consolele de jocuri video pentru acasă folosite
cu televizoare; carcase (face plates) pentru
console de jocuri video.
16 Manuale de instrucţiuni pentru jocuri de
calculator şi cărţi de indicii (hint books);
materiale tipărite, şi anume, romane şi serii de
cărţi de ficţiune şi nuvele care conţin scene şi
personaje bazate pe jocuri video; cărţi de
benzi desenate (comic books); calendare şi
postere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08226
(151) 21.12.2012
(732) S.C. SERVICE NAUR S.R.L., Str.

Luncani nr. 19, Judeţul Harghita, ,
TOPLIŢA ROMANIA 

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

(540)

VULCAN PENTRU SOBE

(531) Clasificare Viena:130303; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08240
(151) 21.12.2012
(732) Epic Games, Inc., 620 Crossroads

Boulevard,, 27518, CARY S.U.A.
NORTH CAROLINA

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:040521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de jocuri de calculator pentru
utilizare cu calculatoarele personale şi
consolele de jocuri video pentru acasă folosite
cu televizoare; carcase (face plates) pentru
console de jocuri video.
16 Manuale de instrucţiuni pentru jocuri de
calculator şi cărţi de indicii (hint books);
materiale tipărite, şi anume, romane şi serii de
cărţi de ficţiune şi nuvele care conţin scene şi
personaje bazate pe jocuri video; cărţi de
benzi desenate (comic books); calendare şi
postere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08227
(151) 21.12.2012
(732) S.C. FUNERARA LA CAPATUL

DRUMULUI S.R.L., Str. Primăriei
nr. 62, ap. 1, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

LA CAPATUL DRUMULUI

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:020122; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08228
(151) 21.12.2012
(732) S.C. CONART S.R.L., Şos.

Alexandriei FN, judeţul Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

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

(540)

TAMO'S

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08241
(151) 21.12.2012
(732) PETRIU CLAUDIU TRAIAN, Ale.

Lunca Cernei nr. 1, bl. A36, sc. C, et.
2, ap. 39, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SWISS + DENT

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:241314; 270515;

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

clase:
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 2012 08242
(151) 21.12.2012
(732) CORCIU ELENA, B-dul Dimitrie

Cantemir nr. 12-14, sc. D, et. 2, ap. 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) SERGIU VICENTIU MACHIDON,
Str. Avrig nr. 54, bl. 015, sc. 1, ap. 92,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DCC Strategic Management &
Development
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(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08230
(151) 21.12.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ELOZA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08243
(151) 21.12.2012
(732) S.C. DELICATESE FLORESCU

S.R.L., Str. Gura Ialomiţei nr. 3, bl.
PC9, ap. 26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CAFEA DIVIN

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
clasă de produse inclusă în lista alfabetică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08213
(151) 21.12.2012
(732) IACOBESCU CONSTANTIN, Str.

Cornel Grofsoreanu bl. 14, sc. C, et. 2,
ap. 8, judeţul Timiş, 300199,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

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

7 Distribuitoare automate.
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 sauimaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei
calculatoare; extinctoare; acumulatoare,
alarme, amplificatoare, avertizoare de
incendiu şi împotriva furtului, baterii,
programe software, camere video, cartele
magnetice, căşti telefonice, circuite integrate,
comutatoare electrice, contactoare, contoare,
detectoare, difuzoare, dispozitive de navigat
prin satelit, dispozitive de redare pentru
dvd-uri, dispozitive hands free pentru
telefoane, ecrane video, fotocopiatoare,
indicatoare electrice, aparate pentru
intercomunicaţii, instrumente de navigaţie,
microfoane, monitoare, aparate şi ecrane de
proiecţie, receptoare telefonice şi audio video,
roboţi telefonici, sonerii, tablouri de comandă
şi de distribuţie, telefoane mobile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; aparate
pentru jocuri electronice, momeală artificială
de pescuit, senzori de muşcătură pentru
prescuit, aparate de prestidigitaţie, căptuşeli
de protecţie.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;

servicii de abonamente la servicii de
telecomunicaţii, servicii de abonamente la
ziare, consultanţă pentru conducerea afacerii,
activităţi de cercetare a pieţei, consiliere
profesională pentru afaceri - artişti, interpreţi;
expertize în afaceri, gestionare de fişiere
informatice, administrarea hotelurilor,
organizarea de expoziţii şi târguri, teste
psihologice pentru selectarea personalului,
promovarea vânzărilor pentru terţi, relaţii
publice, servicii de secretariat, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, sondaje
de opinie, studiul pieţei, vânzare la licitaţie.
38 Telecomunicaţii; comunicaţii prin radio,
prin reţele de fibre optice, telegraf, prin
terminale de calculator, comunicaţii
telefonice, închiriere de telefoane, modem-uri,
faximile şi de aparate de telecomunicaţie,
servicii de mesaje radio, servicii de mesaje
vocale, radiotelefonie mobilă, transmisii prin
satelit, servicii telefonice, servicii de
teleconferinţă, transmitere de mesaje.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
antrepozitare, închiriere de automobile,
transport de călători, livrare de colete,
distribuire corespondenţă, servicii de
manipulare şi de încărcare a mărfii,
depozitarea mărfurilor, distribuţia de energie
şi electricitate, servicii de expediţie şi
expediere, împachetarea mărfurilor, servicii de
parcare, informaţii în domeniul traficului.
40 Tratament de materiale; dezodorizarea,
împrospătarea şi purificarea aerului, tratarea
apei, închirierea aparatelor de climatizare,
tratarea deşeurilor, producerea de energie,
epurarea aerului, stoarcerea fructelor,
incinerarea gunoaielor, reciclarea deşeurilor,
distrugerea gunoiului, serigrafie, imprimare
offset, imprimare litografică, trasare cu laser,
transformarea deşeurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de design pentru ambalaje, analize
pentru implementarea sistemelor de calcul,
arhitectură, arta grafică şi design, reconstituire
de baze de date, programe pentru calculatoare,
consultaţii în domeniul calculatoarelor,
cercetări în domeniul fizicii, consultanţă în
domeniul programelor de calculator, expertize
tehnice, găzduirea site-urilor, închirierea de
calculatoare, de programe informatice,
serverelor web, instalarea de programe,
proiectarea sistemelor informatice, servicii de
protecţie împotriva viruşilor informatici,
studiul şi dezvoltarea de noi programe pentru
terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08244
(151) 21.12.2012
(732) S.C. DELICATESE FLORESCU

S.R.L., Str. Gura Ialomiţei nr. 3, bl.
PC9, ap. 26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TRADITIE ARMENEASCA DIN 1530

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
clasă de produse inclusă în lista alfabetică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08214
(151) 21.12.2012
(732) IACOBESCU CONSTANTIN, Str.

Cornel Grofsoreanu bl. 14, sc. C, et. 2,
ap. 8, judeţul Timiş, 300199,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

JKB

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

7 Distribuitoare automate.
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 sauimaginilor; suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei calculatoare; extinctoare;
acumulatoare, alarme, amplificatoare,
avertizoare de incendiu şi împotriva furtului,
baterii, programe software, camere video,
cartele magnetice, căşti telefonice, circuite
integrate, comutatoare electrice, contactoare,
contoare, detectoare, difuzoare, dispozitive de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci din 21.12.2012

9

navigat prin satelit, dispozitive de redare
pentru dvd-uri, dispozitive hands free pentru
telefoane, ecrane video, fotocopiatoare,
indicatoare electrice, aparate pentru
intercomunicaţii, instrumente de navigaţie,
microfoane, monitoare, aparate şi ecrane de
proiecţie, receptoare telefonice şi audio video,
roboţi telefonici, sonerii, tablouri de comandă
şi de distribuţie, telefoane mobile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; aparate
pentru jocuri electronice, momeală artificială
de pescuit, senzori de muşcătură pentru
prescuit, aparate de prestidigitaţie, căptuşeli
de protecţie.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de abonamente la servicii de
telecomunicaţii, servicii de abonamente la
ziare, consultanţă pentru conducerea afacerii,
activităţi de cercetare a pieţei, consiliere
profesională pentru afaceri - artişti, interpreţi;
expertize în afaceri, gestionare de fişiere
informatice, administrarea hotelurilor,
organizarea de expoziţii şi târguri, teste
psihologice pentru selectarea personalului,
promovarea vânzărilor pentru terţi, relaţii
publice, servicii de secretariat, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori,
sondaje de opinie, studiul pieţei, vânzare la
licitaţie.
38 Telecomunicaţii; comunicaţii prin radio,
prin reţele de fibre optice, telegraf, prin
terminale de calculator, comunicaţii
telefonice, închiriere de telefoane, modem-uri,
faximile şi de aparate de telecomunicaţie,
servicii de mesaje radio, servicii de mesaje
vocale, radiotelefonie mobilă, transmisii prin
satelit, servicii telefonice, servicii de
teleconferinţă, transmitere de mesaje.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

mărfurilor; organizarea de călătorii;
antrepozitare, închiriere de automobile,
transport de călători, livrare de colete,
distribuire corespondenţă, servicii de
manipulare şi de încărcare a mărfii,
depozitarea mărfurilor, distribuţia de energie
şi electricitate, servicii de expediţie şi
expediere, împachetarea mărfurilor, servicii de
parcare, informaţii în domeniul traficului.
40 Tratament de materiale; dezodorizarea,
împrospătarea şi purificarea aerului, tratarea
apei, închirierea aparatelor de climatizare,
tratarea deşeurilor, producerea de energie,
epurarea aerului, stoarcerea fructelor,
incinerarea gunoaielor, reciclarea deşeurilor,
distrugerea gunoiului, serigrafie, imprimare
offset, imprimare litografică, trasare cu laser,
transformarea deşeurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de design pentru ambalaje, analize
pentru implementarea sistemelor de calcul,
arhitectură, arta grafică şi design, reconstituire
de baze de date, programe pentru calculatoare,
consultaţii în domeniul calculatoarelor,
cercetări în domeniul fizicii, consultanţă în
domeniul programelor de calculator, expertize
tehnice, găzduirea site-urilor, închirierea de
calculatoare, de programe informatice,
serverelor web, instalarea de programe,
proiectarea sistemelor informatice, servicii de
protecţie împotriva viruşilor informatici,
studiul şi dezvoltarea de noi programe pentru
terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08231
(151) 21.12.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

TRUND

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08215
(151) 21.12.2012
(732) CRANGUS VALERIU, Str. I. T.

Meschendorfer nr. 359, judeţul
Braşov, , SAT SANPETRU
ROMANIA 

(540)

LOS NUEVOS MARIACHIS

  
(531) Clasificare Viena:020104; 020109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08216
(151) 21.12.2012
(732) CRANGUS VALERIU, Str. I. T.

Meschendorfer nr. 359, judeţul
Braşov, ,  SAT SANPETRU
ROMANIA 

(540)

Deliciul Naturii

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270512;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08232
(151) 21.12.2012
(732) S.C. RISO SCOTTI DANUBIO

S.R.L., Str. Dr. Obedenaru nr. 8,
sector 5, , 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)

RISO SCOTTI OREZ BIO

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
maro, verde

  
(531) Clasificare Viena:250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitoare la clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08245
(151) 21.12.2012
(732) S.C. TUDOR IMOB MEDIA S.R.L.,

Barbu Văcărescu, nr. 4, bl. 1, sc. 4, et.
4, ap. 115, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ILFOV Media

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
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(531) Clasificare Viena:260418; 270519;
270524; 290113;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee (solicităm protecţie pentru
întreaga clasă de produse inclusă în lista
alfabetică).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; (solicităm protecţie pentru întreaga
clasă de servicii inclusă în lista alfabetică).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga clasă de servicii inclusă în lista
alfabetică).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga clasă de servicii inclusă în lista
alfabetică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08217
(151) 21.12.2012
(732) POP IOAN-RAUL, Str. Johannes

Honterus nr. 18, ap. 2, Judeţul Sibiu,
551019, MEDIAŞ ROMANIA 

(540)

THE ELEGANT GENTLEMAN

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08233
(151) 21.12.2012
(732) S.C. RISO SCOTTI DANUBIO

S.R.L., Str. Dr. Obedenaru nr. 8,
sector 5, , 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)

RISO SCOTTI OREZ CLASIC

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben

(531) Clasificare Viena:050703; 080725;
110102; 250119; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitoare la clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08246
(151) 21.12.2012
(732) WILBUR PACKING COMPANY

INC., 1500 Eager Road,, 95953, LIVE
OAK S.U.A. CA

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

(540)

WILBUR PACKING COMPANY INC.

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050101; 270508;

270524; 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 (solicităm protecţie pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică a clasei
29).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08234
(151) 21.12.2012
(732) S.C. RISO SCOTTI DANUBIO

S.R.L., Str. Dr. Obedenaru nr. 8,
sector 5, , 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)

RISO SCOTTI OREZ ROMANESC

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

(531) Clasificare Viena:250119; 260416;
290114;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
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cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitoare la clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08218
(151) 21.12.2012
(732) S.C. APIMELLA S.R.L., Bd. Dacia

nr. 113, bl. 7, sc. 2, ap. 1, judeţul Dolj,
, CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

apimella sănătate naturală
www.yellowbee.ro

(591) Culori revendicate:verde, galben,
verde închis, verde deschis, roşcat

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050521;

270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere şi produse din miere,

produse pe bază de miere şi/sau derivaţi din
miere, polen, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Băuturi şi sucuri din fructe; băuturi ce
conţin miere, ceaiuri pe bază de miere,
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, siropuri pe bază de miere, produse
pe bază de miere cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08235
(151) 21.12.2012
(732) S.C. RISO SCOTTI DANUBIO

S.R.L., Str. Dr. Obedenaru nr. 8,
sector 5, , 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)

BOB CU BOB

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, verde, galben

(531) Clasificare Viena:050917; 110320;
250119; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitoare la clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08247
(151) 21.12.2012
(732) S.C. MARFIN BANK (ROMÂNIA)

S.A., Str. Emanoil Porumbaru nr.
90-92, et. 3-6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LAIKI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de

înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08248
(151) 21.12.2012
(732) S.C. MARFIN BANK (ROMÂNIA)

S.A., Str. Emanoil Porumbaru nr.
90-92, et. 3-6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LAIKI BANK

(591) Culori revendicate:vişiniu
(531) Clasificare Viena:050520; 270524;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale

pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08236
(151) 21.12.2012
(732) S.C. RISO SCOTTI DANUBIO

S.R.L., Str. Dr. Obedenaru nr. 8,
sector 5, , 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)

BOB CU BOB
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(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:011507; 011509;

260418; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitoare la clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08249
(151) 21.12.2012
(732) S.C. MARFIN BANK (ROMÂNIA)

S.A., Str. Emanoil Porumbaru nr.
90-92, et. 3-6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LAIKI BANK

(531) Clasificare Viena:050520; 260418;
270524;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de

siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08237
(151) 21.12.2012
(732) S.C. PRET-A-PORTER S.R.L.,

Drumul Sabareni nr. 24-26, Clădirea
Corp Facturare, et. 3, cod birou
1D302, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRET-A-PORTER

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor, (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08220
(151) 21.12.2012
(732) S.C. DARIOSERGIO S.R.L., Bd. 1

Decembrie 1918 nr. 124, sc. 1, et. 2,
ap. 5, judeţul 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)

GANGSTA DARIOSERGIO GAMES

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 260418;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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.
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 08250
(151) 21.12.2012
(732) POP BUIA CLAUDIU, Str. Labirint

nr. 31, Judeţul Bistriţa-Năsăud,
420005, LOCALITATEA UNIREA
ROMANIA 

(540)

ROCAS Your stone specialist Dare to be
different
(531) Clasificare Viena:020301; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08238
(151) 21.12.2012
(732) Epic Games, Inc., 620 Crossroads

Boulevard,, 27518, CARY S.U.A.
NORTH CAROLINA

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

(540)

GEARS OF WAR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de jocuri de calculator pentru
utilizare cu calculatoarele personale şi
consolele de jocuri video pentru acasă folosite
cu televizoare; carcase (face plates) pentru
console de jocuri video.
16 Manuale de instrucţiuni pentru jocuri de
calculator şi cărţi de indicii (hint books);
materiale tipărite, şi anume, romane şi serii de
cărţi de ficţiune şi nuvele care conţin scene şi
personaje bazate pe jocuri video; cărţi de
benzi desenate (comic books); calendare şi
postere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08221
(151) 21.12.2012
(732) S.C. DARIOSERGIO S.R.L., Bd. 1

Decembrie 1918 nr. 124, sc. 1, et. 2,
ap. 5, judeţul 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)

DARIOSERGIO

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08251
(151) 21.12.2012
(732) POP BUIA CLAUDIU, Str. Labirint

nr. 31, Judeţul Bistriţa-Năsăud,
420005, LOCALITATEA UNIREA
ROMANIA 

(540)

piatră naturală STONE

 
(531) Clasificare Viena:020123; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia din
metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08222
(151) 21.12.2012
(732) S . C .  A X X A  M A R I T I M E

SERVICES S.R.L., Str. Nicolae Iorga
nr. 2E, sc. A, et. 5, ap. 21, judeţul
Constanţa, , MANGALIA ROMANIA

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

(540)

AXXA MARITIME SERVICES

(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena:260201; 270512;
290112;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08223
(151) 21.12.2012
(732) S.C. ROMVITRINE S.R.L., Str.

Stadionului bl. 11A2, sc. B, et. 2, ap.
31, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

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

(540)

euphoria kitchens hall

(591) Culori revendicate:alb, negru, lila
(531) Clasificare Viena:260418; 270507;

290113;  
(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.
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.
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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
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bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături 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.
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 2012 08252
(151) 21.12.2012
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KAIAC-CANOE, Str. Vasile Conta
nr. 16, sector 2, 020954, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE KAIAC
CANOE
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru
(531) Clasificare Viena:020108; 180323;

240108; 240701; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale;organizarea de
campionate sportive, servicii de instruire,
pregătire, educaţie, consiliere în domeniu
sportiv; organizări de cursuri de profil,
redactare texte altele decât cele publicitare;
organizare de cantonamente, tabere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08224
(151) 21.12.2012
(732) S.C. ROMVITRINE S.R.L., Str.

Stadionului bl. 11A2, sc. B, et. 2, ap.
31, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

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

(540)

ROMVITRINE

(591) Culori revendicate:alb, negru, lila
(531) Clasificare Viena:030706; 260418;

290113;  
(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
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ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.
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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături 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.
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 2012 08225
(151) 21.12.2012
(732) S.C. SERVICE NAUR S.R.L., Str.

Luncani nr. 19, Judeţul Harghita, ,
TOPLIŢA ROMANIA 

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

(540)

COŞAR

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:011505; 020115;

130302; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


