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Publicate în 10.07.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04468
03.07.2013 UNIVERSITATEA VASILE

ALECSANDRI din BAC{U

2 M 2013
04639

03.07.2013 S.C. HYDROSERVICE S.R.L. Hydroservice

3 M 2013
04649

03.07.2013 S.C. LOTUS MARKETING
S.R.L.

SPRING LINE

4 M 2013
04650

03.07.2013 S.C. LOTUS MARKETING
S.R.L.

LOTUS

5 M 2013
04651

03.07.2013 S.C. BLUE LIONS CAPITAL S.A. U CRAIOVA MAXIMA

6 M 2013
04652

03.07.2013 S.C. BLUE LIONS CAPITAL S.A. BLUE LIONS

7 M 2013
04653

03.07.2013 S.C. BLUE LIONS CAPITAL S.A. CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI

8 M 2013
04654

03.07.2013 FUNDATIA ANA ASLAN
INTERNATIONAL

Ziua NaÛional| antistress

9 M 2013
04655

03.07.2013 ZHENGZHOU YUTONG BUS
CO., LTD.

YUTON

10 M 2013
04656

03.07.2013 S.C. SIRGOMBOS SECURITY
S.R.L.

SIRGOMBOS SECURITY

11 M 2013
04657

03.07.2013 S.C. TARTLAU INVEST S.R.L. TURQUOISE TEA

12 M 2013
04658

03.07.2013 S.C. ROMCHIM PROTECT S.A. TORKRET

13 M 2013
04659

03.07.2013 ASOCIATIA EURO FOTO ART Festival InternaÛional de Fotografie -
International Photography Festival -
Nemzetkozi Fotografiai Fesztival
Oradea/Nagyvarad-Romania/Români
a Carol Pop de Szathmari Szathmari
Pap Karoly

14 M 2013
04660

03.07.2013 KASZAS MARIA KATALIN PARKETTA CENTER

15 M 2013
04661

03.07.2013 S.C. ALL SEASON SPORT
S.R.L.

HG HOTEL GALAXY

16 M 2013
04662

03.07.2013 S.C. EAST-WEST TRADING &
DISTRIBUTION S.R.L.

COCOWISSAM

17 M 2013
04663

03.07.2013 S.C. CRID ARTS &
ENTERTAINMENT S.R.L.

BOEM CLUB lecÛii de muzic|
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18 M 2013
04664

03.07.2013 S.C. LIFE SECURITY FORS
S.R.L.

LIFE SECURITY FORS LSF

19 M 2013
04665

03.07.2013 CLUB SPORTIV AL ARMATEI
STEAUA BUCUREÔTI

PATRON LA STEAUA

20 M 2013
04666

03.07.2013 S.C. RED CLUB COM S.R.L. Mediatori Online

21 M 2013
04668

03.07.2013 EXPUR S.A. UNTDELEMN DE LA BUNICA
GATESTE CU INCREDERE

22 M 2013
04669

03.07.2013 EXPUR S.A. UNTDELEMN DE LA BUNICA

23 M 2013
04670

03.07.2013 INSTITUTUL NOTARIAL
ROMÂN

INR Institutul Notarial Român

24 M 2013
04671

03.07.2013 S.C. BLUE LIONS CAPITAL S.A. CLUB SPORTIV U CRAIOVA

25 M 2013
04672

03.07.2013 VASILESCU LAWRENTZIA
BEATRICE DENISA

P.U.S.R. PARTIDUL UNITATII
SOCIALE DIN ROMANIA
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(210) M 2013 04468
(151) 03.07.2013
(732) UNIVERSITATEA VASILE

ALECSANDRI din BACĂU, Str.
Mărăşeşti nr. 157, judeţul Bacău,
600115, BACĂU ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:maro-brun, galben,
albastru, roşu, negru, roz

  
(531) Clasificare Viena:030725; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04639
(151) 03.07.2013
(732) S.C. HYDROSERVICE S.R.L., Str.

9 Mai nr. 82, sc. C, et. 2, ap. 4, Jud.
Bacău, 600065, BACĂU ROMANIA

(540)

Hydroservice

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:011523; 011524;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04654
(151) 03.07.2013
(732) FUNDATIA ANA ASLAN

INTERNATIONAL, P-ţa Mihail
Kogălniceanu, nr. 1, bl. 1, sc. 1, et. 4,
ap.  17,  sector  5,  050064,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

Ziua Naţională antistress
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04655
(151) 03.07.2013
(732) ZHENGZHOU YUTONG BUS

CO., LTD., Yutong Road, Guancheng
District, , ZHENGZHOU CHINA 

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

(540)

YUTON
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Motostivuitoare; elevatoare (maşini de
ridicare); camioane pentru stropit; autobuze;
autocare; camioane; chesoane (vehicule);
caravane; remorci (vehicule); cărucioare
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pentru furtun; tractoare; vagoane; vehicule cu
două roţi (biciclete, motociclete, velocipede);
vehicule electrice; furgonete (vehicule);
vehicule pentru refrigerare; vehicule militare
pentru transport; maşini de sport; căruţe
basculante; tramvaie; vehicule de locomoţie
pe pământ, aer, apă sau pe calea ferată;
maşini; maşini cu motor; automobile;
betoniere; ambulanţe; maşini rulotă; locuinţe
mobile; snowmobile; vehicule cu
telecomandă, altele decât jucării; axe pentru
vehicule; vagoane de dormit; cutii de viteze
pentru vehicule terestre; organe de vehicule;
convertizoare de cuplu pentru vehicule
terestre; camioane rezervor petrol (cisterne);
aparate şi instalaţii de transport pe cablu;
cărucioare de turnare; cărucioare pentru
curăţenie; vehicule pentru transport apă;
vehicule pe pernă de aer; arcuri amortizatoare
pentru vehicule; portbagaje pentru vehicule;
roţi pentru vehicule; butuci pentru roţi de
vehicule; şasiuri pentru vehicule; bare de
protecţie pentru vehicule; frâne pentru
vehicule; uşi pentru vehicule; arcuri de
suspensie pentru vehicule; jante pentru roţi de
vehicule; scaune pentru vehicule; tapiţerie
pentru vehicule.
37 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
spălătorii de maşini; staţii service pentru
vehicule (re-alimentare şi mentenanţă);
curăţirea vehiculelor; asistenţă în caz de
defecţiune a vehiculelor (reparaţii);
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04653
(151) 03.07.2013
(732) S.C. BLUE LIONS CAPITAL S.A.,

Str. Henri Coandă nr. 27, corp A, et.
1, sector 1, 010667, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI
  
(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.
18 Piele şi imitaţii din 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.
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.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 2013 04656
(151) 03.07.2013
(732) S.C. SIRGOMBOS SECURITY

S.R.L., Str. Transilvania nr. 41, ap. 6,
Judeţul Mureş, 540490, TÎRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

SIRGOMBOS SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, galben,
albastru, gri

 (531) Clasificare Viena:010105; 030701;
030719; 241721; 260115; 260116;
260121; 290114;  

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

38 Dispecerat de monitorizare a sistemelor de
alarmare şi intervenţie.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi
valorilor precum şi consultanţă în domeniu;
servicii de pază a transporturilor de bunuri şi
valori importante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04661
(151) 03.07.2013
(732) S.C. ALL SEASON SPORT S.R.L.,

Str. Berlin nr. 26, birou 1, judeţul
Timiş, 307160, DUMBRĂVIŢA
ROMANIA 

(540)

HG HOTEL GALAXY
 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară; agenţii de
cazare (hoteluri, pensiuni), rezervări hoteliere,
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04657
(151) 03.07.2013
(732) S.C. TARTLAU INVEST S.R.L.,

Str. Cenuşii nr. 101, Judeţul Braşov, ,
PREJMER ROMANIA 

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

(540)

TURQUOISE TEA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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 2013 04652
(151) 03.07.2013
(732) S.C. BLUE LIONS CAPITAL S.A.,

Str. Henri Coandă nr. 27, corp A, et.
1, sector 1, 010667, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLUE LIONS
 
(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.
18 Piele şi imitaţii din 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.
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.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 2013 04663
(151) 03.07.2013
(732) S . C .  C R I D  A R T S  &

ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Liviu Rebreanu nr. 2, bl. N6, ap. 269,
sector 3, 031783, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BOEM CLUB lecţii de muzică

(591) Culori revendicate:grena, ocru galben

(531) Clasificare Viena:220116; 220125;
241711; 241712; 270315; 270504;
270509; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04651
(151) 03.07.2013
(732) S.C. BLUE LIONS CAPITAL S.A.,

Str. Henri Coandă nr. 27, corp A, et.
1, sector 1, 010667, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

U CRAIOVA MAXIMA
 
(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.
18 Piele şi imitaţii din 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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 03.07.2013

9

fibroase brute.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 2013 04658
(151) 03.07.2013
(732) S.C. ROMCHIM PROTECT S.A.,

Sat Filipesti nr. 288, jud. Bacau, ,
COMUNA FILIPESTI ROMANIA 

(540)

TORKRET

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

  
(531) Clasificare Viena:260401; 260416;

270501; 290114;  
(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
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produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04662
(151) 03.07.2013
(732) S.C. EAST-WEST TRADING &

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Costache Negri nr. 11, parter, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COCOWISSAM

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

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

clase:
35 Servicii de import; reclamă; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04659
(151) 03.07.2013
(732) ASOCIATIA EURO FOTO ART,

Piaţa 1 Decembrie nr. 12, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

Festival Internaţional de Fotografie -
International Photography Festival -
Nemzetkozi Fotografiai Fesztival
Oradea/Nagyvarad-Romania/România
Carol Pop de Szathmari Szathmari Pap
Karoly
 
(531) Clasificare Viena:020101; 020102;

270112; 270501; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04649
(151) 03.07.2013
(732) S.C. LOTUS MARKETING S.R.L.,

B-dul Eroilor nr. 120A, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

SPRING LINE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice, produse igienice care reprezintă
articole de toaletă.
5 Produse igiena intimă, altele decât articolele
de toaletă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04660
(151) 03.07.2013
(732) KASZAS MARIA KATALIN, nr.

430, Judeţul Sălaj, , COMUNA
CARASTELEC ROMANIA 

(540)

PARKETTA CENTER

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04650
(151) 03.07.2013
(732) S.C. LOTUS MARKETING S.R.L.,

B-dul Eroilor nr. 120A, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

LOTUS
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material plastic pentru ambalaj (neincluse
în alte clase); folii, saci şi săculeţi din material
plastic pentru ambalat.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, materiale pentru curăţare (cuprinse
în această clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04664
(151) 03.07.2013
(732) S.C. LIFE SECURITY FORS

S.R.L., Str. Ipsilanti Voievod nr. 30,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LIFE SECURITY FORS LSF
 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04665
(151) 03.07.2013
(732) CLUB SPORTIV AL ARMATEI

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

(540)

PATRON LA STEAUA

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

  
(531) Clasificare Viena:010103; 210301;

260116; 260121; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04668
(151) 03.07.2013
(732) EXPUR S.A., Şos. Amara nr. 3,

judeţul Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

UNTDELEMN DE LA BUNICA
GATESTE CU INCREDERE

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
bej, roşu, auriu, portocaliu, gri, maro

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020311;

050912; 050917; 080502; 250119;
290115;  

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

29 Ulei comestibil, grăsimi comestibile,
margarină.
30 Maioneză, sosuri, oţet, condimente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04669
(151) 03.07.2013
(732) EXPUR S.A., Şos. Amara nr. 3,

judeţul Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

UNTDELEMN DE LA BUNICA

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
gri, roşu, auriu, bej

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020311;

250119; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ulei comestibil, grăsimi comestibile,
margarină.
30 Maioneză, sosuri, oţet, condimente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04670
(151) 03.07.2013
(732) INSTITUTUL NO TARIAL

ROMÂN, Str. G-ral Mathias
Berthelot nr. 41, sector 1, 010164,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INR Institutul Notarial Român

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

  
(531) Clasificare Viena:200701; 200702;

261112; 270507; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; organizarea de cursuri
de perfecţionare a activităţilor notariale în
scopul pregătirii notarilor publici şi a altor
specialişti pentru specializarea notarilor
publici.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 03.07.2013

14

(210) M 2013 04666
(151) 03.07.2013
(732) S.C. RED CLUB COM S.R.L., Str.

Petrache Poenaru nr. 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mediatori Online
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;

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

clase:
38 Telecomunicaţii; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere;
furnizarea camerelor de chat pe Internet;
transmisia asistată de computer a mesajelor şi
imaginilor; poştă electronică; transmiterea
mesajelor; servicii de teleconferinţă;
transmisia de fişiere digitale; servicii de
transfer.
45 Servicii juridice; servicii de soluţionare
alternativă a disputelor; mediere; cercetări
juridice; servicii privind litigiile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04671
(151) 03.07.2013
(732) S.C. BLUE LIONS CAPITAL S.A.,

Str. Henri Coandă nr. 27, corp A, et.
1, sector 1, 010667, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLUB SPORTIV U CRAIOVA
  
(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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane; bice şi articole
de şelarie.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, 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 2013 04672
(151) 03.07.2013
(732) VASILESCU LAWRENTZIA

BEATRICE DENISA, Str. 13
Decembrie nr. 6, Jud. 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)

P.U.S.R. PARTIDUL UNITATII
SOCIALE DIN ROMANIA
  
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;

260407; 260415; 260422; 270501;  
(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
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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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


