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(210) M 2012 07557
(151) 26.11.2012
(732) DARABAN FLORIN IOAN, Str.

Olteniţei nr.4/52, 43, Judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

Diflora

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
maro

  
(531) Clasificare Viena:241508; 270501;

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

clase:
40 Reciclare deşeuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07576
(151) 26.11.2012
(732) S.C. AGRICOST S.R.L., Şos. Arcu

nr. 24, bl. Z15, sc. A, et. 2, ap. 7, Jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

AGRICOST
  
(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.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
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distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau necuprinse în
alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.
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 mobillelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
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
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
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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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse 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 necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
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.
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; 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.

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 07554
(151) 26.11.2012
(732) ALIN FLORIN PUIU, B-dul Lalelei,

bl. R13, ap. 3, judeţul Satu Mare,
440167, SATU MARE ROMANIA 

(540)

itv Informaţia TV

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260412; 260418;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii şi ale unor terţi (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
virtual; servicii de export-import; lanţ de
magazine.
38 Telecomunicaţii; servicii de internet;
difuzare de programe şi emisiuni radio şi
televiziune.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07595
(151) 26.11.2012
(732) S.C. VERBA S.R.L., Str. Hortensiei

nr. 10/7, judeţul Maramureş, 4800,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

editura VERBA

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270512; 270515;

270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale de instruire şi învăţare pe suport
de hârtie cartonată; tipărituri.
35 Servicii de redactare şi editare
(tehnoredactare, tratamentul textelor).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07587
(151) 26.11.2012
(732) REU FINANCIAL SERVICES

S.R.L., B-dul Hristo Botev, nr. 1, et.
3, cam 314, sector 3, , BUUCREŞTI
ROMANIA 

(540)

Romanian European Financial Services
REFS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270517; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07615
(151) 26.11.2012
(732) POP BUIA CLAUDIU, Str. Labirint

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

(540)

ITAL-CERAMIC luxul pe care ţi-l
permiţi
  
(531) Clasificare Viena:260413; 261113;

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07614
(151) 26.11.2012
(732) S.C. OUT WEAR S.R.L., Hala 2,

Ferma 8, Judeţul Cluj, 407310,
GILĂU ROMANIA 

(540)

SMUGGLER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07616
(151) 26.11.2012
(732) RAMONA CRISTIANA POPESCU,

Str. Huedin nr. 5, bl. 6, sc. 1, ap. 17,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

farmasoft.ro

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07617
(151) 26.11.2012
(732) S.C. EUROPRO IMPORT HOUSE

S.R.L., Str. Renaşterii nr. 12, sector 1,
012445, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAESTRUL OREZAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07638
(151) 26.11.2012
(732) S.C. APCOVIN IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 35,
Jud. Vrancea, 620157, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

AQUARIUS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07639
(151) 26.11.2012
(732) S.C. APCOVIN IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 35,
Jud. Vrancea, 620157, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

ARIES

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07618
(151) 26.11.2012
(732) S . C .  N O R D  V E S T  T V

ADVERTISING S.R.L., Str. Zutphen
nr. 53/A, Judeţul Satu Mare, 440019,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

NORD VEST TV Televiziunea care te
respectă!

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

  

(531) Clasificare Viena:261108; 270511;
270512; 270515; 290115;  

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

35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii şi ale unor terţi (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
virtual; servicii de export-import; lanţ de
magazine.
38 Telecomunicaţii; servicii de internet;
difuzare de programe şi emisiuni radio şi
televiziune.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07640
(151) 26.11.2012
(732) S.C. APCOVIN IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 35,
Jud. Vrancea, 620157, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

GEMINI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07641
(151) 26.11.2012
(732) S.C. APCOVIN IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 35,
Jud. Vrancea, 620157, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

PISCES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07626
(151) 26.11.2012
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş, ,
RECEA ROMANIA 

(540)

Bucurii din lapte

 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07619
(151) 26.11.2012
(732) S . C .  N O R D  V E S T  T V

ADVERTISING S.R.L., Str. Zutphen
nr. 53/A, Judeţul Satu Mare, 440019,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

VIAŢA LA ŢARĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Servicii de internet (comunicaţii,
transmitere de mesaje, telecomunicaţii).
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07620
(151) 26.11.2012
(732) FLORIN MARE, Aleea Culianu nr.

7, , IAŞI ROMANIA 

(540)

CREATIVE BRAND SAPIENS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07642
(151) 26.11.2012
(732) S.C. APCOVIN IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 35,
Jud. Vrancea, 620157, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

SCORPIO

  
(531) Clasificare Viena:241507; 270508;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07643
(151) 26.11.2012
(732) S . C .  R E I C H  P R O J E C T

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Judeţului nr. 11, bl. 19, sc. 1, ap. 10,
sector 2, 023755, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GELATO MIO

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

30 Îngheţată comestibilă, produse de patiserie
şi cofetărie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07644
(151) 26.11.2012
(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)

NEOPINAL
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci 26.11.2012

(210) M 2012 07629
(151) 26.11.2012
(732) S.C. ZEL VOX S.R.L., Str. M. M.

Ciopec nr. 8, ap. 5, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

DjStudio ro

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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
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
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07645
(151) 26.11.2012
(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)

PLADIZOL
  
(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 07646
(151) 26.11.2012
(732) IONITA ANDREEA-FELICIA, Str.

Aleea Călineşti, nr. 2, bl. 14, sc. 3, et.
2, ap. 26, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07630
(151) 26.11.2012
(732) S.C. THUG SECURITY S.R.L., Str.

Iaşilor nr. 93, judeţul Alba, , ALBA
IULIA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

TS THUG SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  (531) Clasificare Viena:230101; 260118;
270515; 270522; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07647
(151) 26.11.2012
(732) MALOS MATEI, Str. Agriselor nr.

2Bis, bl. 1, sc. A, ap. 4, Jud. Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

HOMEFINDERS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07621
(151) 26.11.2012
(732) S.C. ZUPEREVENTS S.R.L., Str.

Meseriilor nr. 1, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

ZUPER EVENTS
  
(531) Clasificare Viena:030706; 030724;

240905; 270303; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07622
(151) 26.11.2012
(732) S.C. ZUPEREVENTS S.R.L., Str.

Meseriilor nr. 1, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

ZUPER.TV

(591) Culori revendicate:verde, galben,
ciclam, bleu, negru

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07631
(151) 26.11.2012
(732) S.C. OUTSTAND SOLUTIONS

S.R.L., Str. Puccini Giacomo nr. 6 bis,
Tronsonul IV, et. 3, ap. 16, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T NERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

OUTSTAND
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de resurse umane; servicii de
medicina muncii; evaluări de riscuri.
42 Servicii de management în domeniul
certificării sistemelor de management prin
mijloace electonice şi prin intermediul
site-urilor web.
45 Servicii de protecţie civilă (prevenire şi
stingere incendii, verificarea electrică
PRAM); servicii de protecţia muncii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07649
(151) 26.11.2012
(732) LUPU BOGDAN MIRCEA, Aleea

Câmpul cu Flori nr. 1, bl. OD 2, sc. F,
et. 5, ap. 244, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) OSTER - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, str. Batiştei nr. 35
, ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

good old days

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
35 Publicitate; prezentarea de produse
industriale nealimentare prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
industriale nealimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; magazine
on-line.
41 Servicii de divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07623
(151) 26.11.2012
(732) S.C. IRON GUARD 2012 S.R.L.,

Str. Detaşamentul Paulis nr. 194, bl.
O, ap. 1, Judeţul Arad, 315400,
LIPOVA ROMANIA 

(540)

IRON GUARD 2012
 
(531) Clasificare Viena:040521; 270501;

270701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 07624
(151) 26.11.2012
(732) MIHAI PUSCAS, nr. 752, Judeţul

A r a d ,  3 9 1 2 0 7 ,  C O M U N A
COVASINT ROMANIA 

(540)

CATALEYA pizzerie restaurant cafenea

(591) Culori revendicate:vişiniu, galben,
auriu, alb, negru, maro

  (531) Clasificare Viena:050519; 050702;
240924; 250119; 270515; 290115;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07648
(151) 26.11.2012
(732) VIOLET ADVERTISING S.R.L.,

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 98L,
Mansarda, Spaţiul M1, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) OSTER - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, str. Batiştei nr. 35
, ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Periş GUSTUL CUNOSCUT DIN 1963

 
(531) Clasificare Viena:030418; 060708;

060725; 250119; 270503; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne şi produse din carne; peşte, păsări,
vânat; extracte din carne;fructe şi legume
conservate, uscate şi preparate; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; prezentarea de produse
industriale alimentare prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07625
(151) 26.11.2012
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş, ,
RECEA ROMANIA 

(540)

Grefitto

 (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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07632
(151) 26.11.2012
(732) S.C. OUTSTAND SOLUTIONS

S.R.L., Str. Puccini Giacomo nr. 6 bis,
Tronsonul IV, et. 3, ap. 16, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Outstand Solutions

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:100304; 260416;

260418; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07634
(151) 26.11.2012
(732) POPA RARES, Str. Aluniş nr. 3, bl.

A31B, sc. B, ap. 18, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ACTIV
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
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aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 
45 Servicii juridice, servicii de mediere. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07635
(151) 26.11.2012
(732) S.C. POLITRAD S.R.L., Str. Simion

Bărnuţiu - Dorobanţilor, bl. E 10/C, et.
3, ap. 14, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

politrad.com
(591) Culori revendicate:roşu, negru
 (531) Clasificare Viena:020904; 270302;

270503; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Servicii de traduceri.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi inviduale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07636
(151) 26.11.2012
(732) S.C. APCOVIN IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 35,
Jud. Vrancea, 620157, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

SAGITTARIUS
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07637
(151) 26.11.2012
(732) S.C. APCOVIN IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 35,
Jud. Vrancea, 620157, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)
LIBRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜




