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Publicate în 10.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08767
03.12.2013 UMAR FEHMI ROMDIST PACKAGING

2 M 2013
08768

03.12.2013 FUNDATIA DINU PESCARIU pescariu sports&spa

3 M 2013
08769

03.12.2013 S.C. EST COMPANY ROM
IMPEX S.R.L.

SO.SO

4 M 2013
08770

03.12.2013 PUÔCAÔU CEZAR SERENAX

5 M 2013
08771

03.12.2013 PUÔCAÔU CEZAR GASTROREM PYLOPASS

6 M 2013
08772

03.12.2013 NESTORESCU DANA ROXANA TERRA SPLENDIDA

7 M 2013
08773

03.12.2013 P.F.A. MATEESCU CLAUDIU
STEFAN

FINE DESIGN STUDIO

8 M 2013
08774

03.12.2013 STOICIU ANDREEA IULIA LA BRACE BUCATE INFOCATE

9 M 2013
08776

03.12.2013 POPESCU CORNELIU FRAÚII Palinc| de fructe ars| de
dou| ori

10 M 2013
08777

03.12.2013 S.C. IGLOO MEDIA S.R.L. igloo

11 M 2013
08778

03.12.2013 S.C. ARVAS PROTECT GUARD
S.R.L.

ARVAS PROTECT GUARD PAZ{
OBIECTIVE-BUNURI-VALORI

12 M 2013
08779

03.12.2013 JOSU IOAN-DRAGOS

13 M 2013
08780

03.12.2013 S.C. BNM PRODUCTS &
HEALTH S.R.L.

PRO MAG Magnetoterapie

14 M 2013
08781

03.12.2013 S.C. BUCUR S.A. B

15 M 2013
08782

03.12.2013 S.C. PARROT INVENT S.R.L. CutCut

16 M 2013
08784

03.12.2013 PASCULESCU MARIAN
DRAGOS

INTRA PE N.O.R. SI DEVII
ANTREPRENOR
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(210) M 2013 08771
(151) 03.12.2013
(732) PUŞCAŞU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GASTROREM PYLOPASS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08772
(151) 03.12.2013
(732) NESTORESCU DANA ROXANA,

Str. Pictor Ştefan Dimitrescu nr. 5, bl.
3, sc. 2, ap. 50, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TERRA SPLENDIDA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08780
(151) 03.12.2013
(732) S.C. BNM PRODUCTS &

HEALTH S.R.L., Str. Sucevei nr. 14,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

PRO MAG Magnetoterapie

(591) Culori revendicate:verde, albastru
 
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor;
articole pentru pat (saltele). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08781
(151) 03.12.2013
(732) S.C. BUCUR S.A., Str. Vişinilor nr.

25, sector 2, 024091, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

B

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea.
35 Gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08782
(151) 03.12.2013
(732) S.C. PARROT INVENT S.R.L.,

Piaţa Ghe. Cantacuzino nr. 3, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CutCut
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;

aparate de ras.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08773
(151) 03.12.2013
(732) P.F.A. MATEESCU CLAUDIU

STEFAN, Str. Poiana Verde nr. 5-7, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FINE DESIGN STUDIO

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru
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(531) Clasificare Viena:270508; 270509;
290113;  

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

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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08767
(151) 03.12.2013
(732) UMAR FEHMI, Cetăţean turc, cu

rezidenţă în România, Bdul. Octavian
Goga nr. 12, bl.M23, sc. 1, ap. 15,
sector 3, ,  TURCIA 

(540)

ROMDIST PACKAGING

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260304; 270508;

290113;  
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08768
(151) 03.12.2013
(732) FUNDATIA DINU PESCARIU, Str.

Manolache Vornicul nr. 11, et. 4, ap.
4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

pescariu sports&spa

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:020123; 270509;

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

clase:
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08774
(151) 03.12.2013
(732) STOICIU ANDREEA IULIA, Str.

Walter Mărăcineanu nr. 11, ap. 14,
jude ţul Prahova, ,  SINAIA
ROMANIA 

(540)

LA BRACE BUCATE INFOCATE

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
021C), negru (Pantone Black C)

  
(531) Clasificare Viena:011505; 110318;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de

cazare temporară; servicii oferite de un
restaurant, bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08769
(151) 03.12.2013
(732) S.C. EST COMPANY ROM

IMPEX S.R.L., B-dul Muncii nr. 14,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

SO.SO
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Lenjerie de corp personalizată după zodii,
cu însemne zodiacale, cu numere legate de
acestea, prevăzute cu buzunar interior-buzunar
de protecţie.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 25 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de import-export;
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08776
(151) 03.12.2013
(732) POPESCU CORNELIU, Sat Sulita,

Jud. Botoşani, , COMUNA SULITA
ROMANIA 

(540)

FRAŢII Palincă de fructe arsă de două
ori
  
(531) Clasificare Viena:050715; 050722;

090110; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08770
(151) 03.12.2013
(732) PUŞCAŞU CEZAR, Str. Govodarva

nr. 25, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SERENAX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08784
(151) 03.12.2013
(732) P A S C U L E S C U  M A R I A N

DRAGOS, 36 Baesu Aurel, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et.5, ap.M6,
judeţul Sibiu SIBIU

(540)

INTRA PE N.O.R. SI DEVII
ANTREPRENOR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire,măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Consultanţă în proiectarea hardware-ului
pentru computere; programare, duplicarea
programelor de computer; consultanţă de
software computerizat; design de software
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computer; instalarea de software pentru
computere; mentenanţa software-urilor de
computer; actualizarea software-urilor de
computer; analiza software-urilor de
computer; design pentru sistemele de
computer; servicii de protecţie anti-virus
pentru computere; consultanţă în software de
computer; consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea hardware-ului convertirea datelor
sau documentelor din medii fizice în medii
electronice; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii; conversia datelor
pentru programe de calculator; proiectare
industrială; servicii de proiectare pentru
ambalare; digitalizarea documentelor;
duplicarea programelor de computer;
găzduirea site-urilor web; crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii;
mentenanţa software-urilor de program;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii de motoare de
căutare pe internet; recuperarea datelor
computerizate; închirierea computerelor;
închiriere de software-ului de computer;
închirierea serverelor web; servicii în
domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectare aferente; servicii de
analiză cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08777
(151) 03.12.2013
(732) S.C. IGLOO MEDIA S.R.L., Şos.

Ştefan cel Mare nr. 8, bl. 18B, sc. 1,
et. 3, ap. 7, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

igloo
  
(531) Clasificare Viena:070121; 260201;

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat; maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; software pentru
computere; echipament pentru stingerea
incendiilor; purtătoare de date de toate
tipurile, toate pre-înregistrate, de asemenea
pentru folosire interactive; programe de
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calculator (inregistrate sau descarcabile); cărţi
şi reviste audio; publicaţii electronice,
descărcabile.
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; publicaţii: material
tipărit, cărţi, reviste, ziare, jurnale, publicaţii
periodice, postere, albume, almanahuri,
pamflete, broşuri, foi volante, tipărituri, tipare,
fotografii, calendare, cataloage, etichete,
etichete autoadezive, supracoperte, coperţi de
cărţi şi de documente, prospecte, publicaţii
tipărite, desene, semne de carte, cărţi de
felicitare, material instructive şi de
învăţământ, jocuri, jocuri pe table, articole de
hârtie şi articole de carton încluse in această
clasă.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse in alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse
(necuprinse in alte clase) din lemn, pluta,
trestie, stuf, răchita, corn, os, fildeş, fanoane
de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
material plastic.
22 Fringhii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse in alte clase; materiale de
umplutura ( cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat, feţe de masă.

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapete, cu excepţia
celui din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii publicitate
şi informaţii pentru terţi, pubilicitate on-line,
publicarea de material de presă şi de
publicitate inclusiv închirierea de spaţiu de
publicitate; pregătirea de prezentări
audiovizuale şi multimedia în scopuri
publicitare; actualizarea de material publicitar;
închirierea de timp şi spaţiu publicitar pe
mediile publice de comunicaţie; sondaje de
cercetare a pieţei şi de opinie, marketing de
evenimente; crearea de servicii de informaţii;
organizarea de expoziţii, târguri şi concursuri
în scopuri de publicitate şi promovare a
comerţului; servicii cu amănuntul pentru
publicaţii electronice, înregistrări audio şi
video descărcabile, purtătoare de sunet şi de
imagine, software şi cărţi.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii; servicii de buletine de
ştiri electomice, servicii de transfer de
informaţii, texte, imagini şi fişiere audio şi
video prin telecomunicaţii folosind platforma
şi portaluri de internet; servicii de schimb
electronic de informaţii folosind forumuri;
internet; depozitarea şi extragerea electronică
de informaţii sub forma de texete, imagini şi
alte date; înregistrari video cu caracter
educativ, recreativ sau cultural de
divertisment, cluburi on-line referitoare la un
subiect.
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39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrare material.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultural; publicarea de texte (altele
decât texte de publicitate); publicarea de cărţi
şi reviste inclusive în forma electonica, de
asemenea on-line; publicaţii electronice
nedescarcabile; organizarea şi conducerea de
evenimente educative, recreative, culturale de
divertisment; organizarea de plebiscite şi
dezbateri; servicii de informaţii referitoare la
cărţi, reviste, evenimente culturale şi de
divertisment, distictive şi de educaţie;
producţia de filme ş înregistrari audio şi/sau
video; servicii reportericeşti, servicii de
reportaje fotografice, servicii de imagistică
digitală.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiza şi cercetare industriala; proiectarea
şi dezvoltare hardware şi software;
transformarea de date sau documente din
mediu fizic în mediu electronic; servicii
arhitectura, consultanta arhitecturala,
disponibilizarea către terţi de web-site-uri,
platforma pe internet; actualizarea
programelor şi pachetelor de programe de
calculator, securizarea datelor.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08778
(151) 03.12.2013
(732) S.C. ARVAS PROTECT GUARD

S.R.L., Str. Gageni nr. 115, bl. 111,
sc. E, et. 2, ap. 89, Jud. Prahova,
100120, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ARVAS PROTECT GUARD PAZĂ
OBIECTIVE-BUNURI-VALORI
  
(531) Clasificare Viena:260118; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08779
(151) 03.12.2013
(732) JOSU IOAN-DRAGOS, Sat

Topolavatu Mare nr. 346, Jud. Timiş,
, COMUNA TOPOLAVATU MARE
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

  

(531) Clasificare Viena:040301; 040303;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri şi dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA
 

        Referitor la depozitul M2013/08262, publicat ca cerere de inregistrare marca in data
          de 22.11.2013
    
                   Dintr-o eroare la rubrica culori revendicate au fost trecute gresit culorile.
          
                  Corect sunt: - verde (pantone 368 C), verde (pantone 382 C), gri (pantone 424 C), 
    gri (pantone 430 C) 


