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Cereri M|rci publicate în 16.01.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

07360
09.01.2013 S.C. CAPITAL TRADING S.R.L. MULTIFINANTARE

2 M 2013
00058

09.01.2013 SERVICIUL PUBLIC DE
INFORMARE SI
CONSULTANTA PENTRU
TINERET SI TURISM SPICTT

SZINFOTOUR

3 M 2013
00059

09.01.2013 S.C. SFINX EXPERIENCE
S.R.L.

ROCK IN PARC

4 M 2013
00060

09.01.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ROMÂNIA RÂDE

5 M 2013
00061

09.01.2013 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ROMÂNIA RÂDE, CÂNT{ ÔI
DANSEAZ{

6 M 2013
00062

09.01.2013 ADDICTSDESIGN S.R.L. Sideris

7 M 2013
00063

09.01.2013 STANCIU MISU MIHAEL RADIO IZBICENI

8 M 2013
00064

09.01.2013 STANCIU MISU MIHAEL RADIO IZ FM

9 M 2013
00065

09.01.2013 S.C. LUCKY WHEELS S.R.L. Auto Spa

10 M 2013
00066

09.01.2013 S.C. POLIVIZMED S.R.L. POLICLINICA AutoMED

11 M 2013
00067

09.01.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Mirage

12 M 2013
00068

09.01.2013 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Encore Petite

13 M 2013
00069

09.01.2013 S.C. PING PONG MEDIA S.R.L. REVISTA PROFESIILOR LIBERALE
ML legalmagazin.ro

14 M 2013
00070

09.01.2013 S.C. OLIMP SECURITY S.R.L. O OLIMP SECURITY

15 M 2013
00071

09.01.2013 S.C. ROSIG GUARD S.R.L. ROSIG GUARD

16 M 2013
00072

09.01.2013 POPESCU LAURENÚIU -
MIRCEA

TELOCYTES
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(210) M 2012 07360
(151) 09.01.2013
(732) S.C. CAPITAL TRADING S.R.L.,

Str. Nicolae Titulescu nr. 4, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

MULTIFINANTARE

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00058
(151) 09.01.2013
(732) SERVICIUL PUBLIC DE

INFORMARE SI CONSULTANTA
PENTRU TINERET SI TURISM
SPICTT, Piaţa Marton Aron nr. 6,
judeţul Harghita, , ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

SZINFOTOUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; organizare de călătorii.
41 Servicii de educaţie a persoanelor şi de
dresaj al animalelor, sub toate formele;
servicii al căror scop este divertismentul sau

recreerea persoanelor; servicii de prezentare a
operelor de artă plastică sau de literatură
publicului, în scopuri culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00066
(151) 09.01.2013
(732) S.C. POLIVIZMED S.R.L., Str.

Rodnei nr. 1A, camera 15, et. 1, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420141, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

POLICLINICA AutoMED

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00059
(151) 09.01.2013
(732) S.C. SFINX EXPERIENCE S.R.L.,

Str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 15,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROCK IN PARC

  
(531) Clasificare Viena:220115; 270508;

270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00060
(151) 09.01.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA RÂDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;

fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00061
(151) 09.01.2013
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA RÂDE, CÂNTĂ ŞI
DANSEAZĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
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fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00067
(151) 09.01.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mirage

  
(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
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00070
(151) 09.01.2013
(732) S.C. OLIMP SECURITY S.R.L.,

Str. Olimpului, Corp B+Corp C,
parter, sector 4, 040198, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

O OLIMP SECURITY
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(531) Clasificare Viena:240105; 270507;
270515;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00068
(151) 09.01.2013
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Encore Petite

(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
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00071
(151) 09.01.2013
(732) S.C. ROSIG GUARD S.R.L., Str.

Erou Ion Serban nr. 62, com. 1, parter,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

ROSIG GUARD

(591) Culori revendicate:albastru, vişiniu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010317; 030101;

070106; 240115; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
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39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
42 Creare şi menţinere site.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00069
(151) 09.01.2013
(732) S.C. PING PONG MEDIA S.R.L.,

Aleea Adrian Cîrstea nr. 18, bl. 48, sc.
A, et. 7, ap. 41, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REVISTA PROFESIILOR LIBERALE
ML legalmagazin.ro

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00062
(151) 09.01.2013
(732) ADDICTSDESIGN S.R.L., Int.

Doinei nr. 15, sc. C, et. 4, ap. 9,
camera 1, Jud. Timiş, 300087,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Sideris

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

3 Înălbitor şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi; săpunuri, creme, loţiuni,
produse pentru coafarea şi vopsirea părului,
parfumuri, produse pentru igiena orală,
produse de machiaj.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 00063
(151) 09.01.2013
(732) STANCIU MISU MIHAEL, Str.

Nicolae Titulescu nr. 94, jud. Olt,
237230, IZBICENI ROMANIA 

(540)

RADIO IZBICENI

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

7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
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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.
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00072
(151) 09.01.2013
(732) POPESCU LAURENŢIU -

MIRCEA, B-dul Prof. Dr. Gheorghe
Marinescu nr. 12, ap. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

TELOCYTES
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 00064
(151) 09.01.2013
(732) STANCIU MISU MIHAEL, Str.

Nicolae Titulescu nr. 94, jud. Olt,
237230, IZBICENI ROMANIA 

(540)

RADIO IZ FM

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

7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
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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.
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 00065
(151) 09.01.2013
(732) S.C. LUCKY WHEELS S.R.L.,

B-dul Pandurilor nr. 6, ap. 2, Jud.
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

Auto Spa

(591) Culori revendicate:gri, negru, verde,
roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:180109; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08291
(151) 27.12.2012
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom
City), 013329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PETROMBUDS

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

41 Educaţie; instruire; informaţii în materie de
educaţie şi instruire; orientare profesională
(consiliere în domeniul educaţiei şi formării).
45 Consultanţă în domeniul juridic; servicii în
domeniul juridic.

˜˜˜˜˜˜˜


