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Cereri M|rci publicate în data de 18.03.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

01606
11.03.2013 MINDSPEED

COMMUNICATIONS S.R.L.
mindspeed COMMUNICATIONS

2 M 2013
01607

11.03.2013 CENTRUL DE PREGATIRE
MARAVIGLIA S.R.L.

CENTRUL DE PREGATIRE
MARAVIGLIA

3 M 2013
01608

11.03.2013 S.C. RAFTURI COMERCIALE
S.R.L.

K-rack

4 M 2013
01609

11.03.2013 S.C. MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE S.R.L.

DAINTY & BEAUTY

5 M 2013
01610

11.03.2013 S.C. ECO TERRA S.R.L. VIA SANDU

6 M 2013
01611

11.03.2013 IVASCU MIHAELA ELENA DomniÛa VoichiÛa

7 M 2013
01612

11.03.2013 S.C. MED VARIX S.R.L. MEDVARIX

8 M 2013
01613

11.03.2013 S.C. GAT LOGISTIC S.R.L. GAT LOGISTIC

9 M 2013
01614

11.03.2013 CRISTIAN RADUCA GOZZA

10 M 2013
01615

11.03.2013 S.C. ECOPHARMA RESEARCH
S.R.L.

eco pharma

11 M 2013
01616

11.03.2013 S.C. ECOPHARMA RESEARCH
S.R.L.

PYROCALM

12 M 2013
01617

11.03.2013 ASOCIATIA BRAND
DEFENDER

IMUNYK FORTE

13 M 2013
01618

11.03.2013 S.C. INNOVATION
CONTRACTOR GROUP S.R.L.

IG INNOVATION CONTRACTOR
GROUP

14 M 2013
01619

11.03.2013 S.C. START S.A. S START

15 M 2013
01620

11.03.2013 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE LONDON / SINCE 1879

16 M 2013
01621

11.03.2013 STAICU ROBERT BOGDAN
PATRICE

RBC IMOBILIARE

17 M 2013
01622

11.03.2013 GHERLA BOGDAN BANZAY Connect. Develop. Sustain

18 M 2013
01623

11.03.2013 S.C. LABORMED PHARMA S.A. ALGOZONE ZONA ta f|r| durere!
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(0) (210) (151) (732) (540)
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19 M 2013
01626

11.03.2013 CALAGIU GINA NORELA AGENIUS strategic action

20 M 2013
01627

11.03.2013 CALAGIU GINA NORELA WHO WEALTH & HEALTH OPEN

21 M 2013
01628

11.03.2013 S.C. COMI PRODUCT SERVICE
S.R.L.

Love to dress

22 M 2013
01629

11.03.2013 S.C. COMI PRODUCT SERVICE
S.R.L.

Yokana

23 M 2013
01630

11.03.2013 S.C. COMI PRODUCT SERVICE
S.R.L.

Rosye

24 M 2013
01631

11.03.2013 S.C. MANIFEST EVENTS S.R.L. Purple Life

25 M 2013
01632

11.03.2013 THE READER'S DIGEST
ASSOCIATION, INC.

READER'S DIGEST

26 M 2013
01633

11.03.2013 S.C. D-TOYS S.R.L. BUGGY BOOGIE

27 M 2013
01634

11.03.2013 S.C. D-TOYS S.R.L. BROSQUITO

28 M 2013
01635

11.03.2013 S.C. IPROCHIM S.A. ADR iprochim

29 M 2013
01636

11.03.2013 MIHAI LAPUGEAN PFA BLASTWAVE.RO
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(210) M 2013 01606
(151) 11.03.2013
(732) M I N D S P E E D

COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Copilului nr. 6-12, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

mindspeed COMMUNICATIONS

  
(531) Clasificare Viena:260207; 261108;

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

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01607
(151) 11.03.2013
(732) CENTRUL DE PREGATIRE

MARAVIGLIA S.R.L. ,  Str.
Academiei nr. 7, et. 1, cam. 9, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CENTRUL DE PREGATIRE
MARAVIGLIA

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale şi în special cursuri.
44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01608
(151) 11.03.2013
(732) S.C. RAFTURI COMERCIALE

S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 16,
Pav. Z, Stand SWR_Z, Judeţul Ilfov,
77010, COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

K-rack

(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.
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.
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39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01609
(151) 11.03.2013
(732) S.C. MINERVA ELECTRIC

PRODUCTION SERVICE S.R.L.,
Str. Judeţului nr. 17, bl. 20, sc. C, et.
1, ap. 76, sector 2, 023757,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DAINTY & BEAUTY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
alimentare, produse din plante, ceaiuri (de uz
medical).
30 Ceaiuri, ceaiuri antiadipoase (cu excepţia
celor de uz medical).
35 Servicii de import-export; intermedierea şi
regruparea în avantajul terţilor a ceaiurilor, a
produselor farmaceutice, a suplimentelor
alimentare, a produselor din plante, cu
excepţia transportului lor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate şi afaceri pentru produsele
din domeniul său de activitate; organizarea de
expoziţii cu scop comercial; administraţie
comercială, gestiunea afacerilor comerciale
pentru produse din domeniul său de activitate;
lucrări de birou; sondaje de piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01610

(151) 11.03.2013
(732) S.C. ECO TERRA S.R.L., Str.

Panselelor nr. 21, Judeţul Olt, 230108,
SLATINA ROMANIA 

(540)

VIA SANDU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01630
(151) 11.03.2013
(732) S.C. COMI PRODUCT SERVICE

S.R.L., Str. Cristescu Dima nr. 2, bl.
220, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Rosye

(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:270510; 270525;

290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
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25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01611
(151) 11.03.2013
(732) IVASCU MIHAELA ELENA, Şos.

Erou Iancu Nicolae nr. 103, vila G2,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Domniţa Voichiţa

(591) Culori revendicate:albastru, ocru
(531) Clasificare Viena:020301; 020304;

240905; 270507; 270525; 290112;  
(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.
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 şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse şi 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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor textile; accesorii pentru cusut,
tricotat şi croşetat; produse făcute manual din
materiale textile, produse quilting şi
patchwork; tricotaje, handmade, produse
croşetate manual, maşini de cusut, de tricotat,
de quiltuit, decoraţiuni din materiale textile,
croşetate şi tricotate; decoraţiuni interioare,
design interior. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01612
(151) 11.03.2013
(732) S.C. MED VARIX S.R.L., Calea

Torontalului nr. 32A, 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)

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 2013 01613
(151) 11.03.2013
(732) S.C. GAT LOGISTIC S.R.L., Str.

Moldovei nr. 64, Q44, ap. 11, (O.P.1 -
C.P. 255), Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P AR T N E R S  A GE NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GAT LOGISTIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01631
(151) 11.03.2013
(732) S.C. MANIFEST EVENTS S.R.L.,

Str. Gorunului nr. 21, sector 1,
0212625, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Purple Life

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

38 Agenţii de informaţii (ştiri), agenţii de
presă ,  asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică
m o n d i a l ă ,  b u l e t i n e  e l e c t r o n i c e
(telecomunicaţii), comunicaţii prin terminale
de calculator, transmitere de mesaje şi imagini
asistată de calculator, comunicaţii prin radio,
comunica ţ i i  prin re ţele de fibre
opticecomunicaţii prin telegraf, comunicaţii
prin terminale de calculator, comunicaţii
telefonice, difuzare de programe de
televiziune, emisiuni radiofonice, emisiuni
televizate, expediere de telegrame, forumuri
de discuţii pe internet (servicii de internet),
furnizarea accesului la o reţea informatică
mondială ,  furnizarea canalelor de
telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe radiofonice;
radiodifuziune; transmisii prin satelit; difuzare
de programe de televiziune; televiziune prin
cablu; servicii de telex; transmisii facsimil;
transmisii prin satelit; transmitere de mesaje şi
de imagini asistate de calculator; furnizare de
canale de telecomunicaţii destinate serviciilor
de teleshopping; informaţii în materie de
telecomunicaţii.
41 Servicii de compoziţie muzicală;
organizarea de concursuri (educaţie sau
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divertisment); divertisment; informaţii în
materie de divertisment; divertisment
radiofonic; divertisment televizat; educaţie;
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment); organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); montaje de programe
radiofonice şi de televiziune; producţie de
filme; producţie de filme pe benzi video;
prezentare de spectacole live; servicii de
studio-uri de înregistrare; divertisment
televizat; închiriere de posturi de radio şi de
televiziune; montaj de programe radiofonice şi
de televiziune. 
42 Programare pentru calculatoare; crearea şi
întreţinerea site-urilor web pentru terţi;
găzduirea site-urilor informatice (site-uri
web); instalarea de programe; crearea şi
întreţinerea site-urilor web pentru terţi;
întreţinerea programelor de calculator.
45 Gestionarea drepturilor de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01614
(151) 11.03.2013
(732) CRISTIAN RADUCA, Str. Libertăţii

nr. 27, Sat Căţelu, judeţul Ilfov, ,
COM. GLINA ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P AR T N E R S  A GE NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GOZZA

(591) Culori revendicate:galben, albastru
(531) Clasificare Viena:080725; 110302;

180301; 180323; 270501; 290112;  
(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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01626
(151) 11.03.2013
(732) CALAGIU GINA NORELA, Str. Dr.

Louis Pasteur nr. 47, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGENIUS strategic action

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Agende electronice, software (programe
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pentru computer).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; papetărie.
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01632
(151) 11.03.2013
(732) THE READER'S DIGEST

ASSOCIATION, INC., South
Broadway nr. 44, et. 18, White Plains,
10601, NEW YORK S.U.A. 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

READER'S DIGEST

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice, suporturi audio şi
video conţinând muzică şi/sau programe
documentare şi/sau de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01627
(151) 11.03.2013
(732) CALAGIU GINA NORELA, Str. Dr.

Louis Pasteur nr. 47, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WHO WEALTH & HEALTH OPEN

(531) Clasificare Viena:270503; 270515;
270517;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01615
(151) 11.03.2013
(732) S.C. ECOPHARMA RESEARCH

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 2,
spaţiul CA1, biroul 1, judeţul Braşov,
, BRAŞOV 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 NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

eco pharma

(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
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parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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.
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 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

marfurilor, organizarea de călătorii.
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.
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 2013 01633
(151) 11.03.2013
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

BUGGY BOOGIE

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01634
(151) 11.03.2013
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01616
(151) 11.03.2013
(732) S.C. ECOPHARMA RESEARCH

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 2,
spaţiul CA1, biroul 1, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PYROCALM

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

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.
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
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 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01628
(151) 11.03.2013
(732) S.C. COMI PRODUCT SERVICE

S.R.L., Str. Cristescu Dima nr. 2, bl.
220, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Love to dress

(591) Culori revendicate:negru (pantone
process Black C), pantone process
magenta C

(531) Clasificare Viena:020901; 270302;
270509; 270525; 290112;  

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

24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01636
(151) 11.03.2013
(732) MIHAI LAPUGEAN PFA, Str.

Drumul Bacriului nr. 44, et. 2, ap. 24,
Sat Roşu, Judeţul Ilfov, 077040,
CHIAJNA ROMANIA 

(540)

BLASTWAVE.RO

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

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 01629
(151) 11.03.2013
(732) S.C. COMI PRODUCT SERVICE

S.R.L., Str. Cristescu Dima nr. 2, bl.
220, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Yokana

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11.03.2013

12

(210) M 2013 01617
(151) 11.03.2013
(732) ASOCIATIA BRAND DEFENDER,

B-dul 15 Noiembrie nr. 90, sc. B, ap.
5, judeţul Braşov, , BRASOV
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 NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

IMUNYK FORTE

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

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.
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.
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.
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 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01635
(151) 11.03.2013
(732) S.C. IPROCHIM S.A., Str. Mihai

Eminescu nr. 19-21, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADR iprochim

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
531) Clasificare Viena:010502; 010506;

260516; 261525; 270511; 270515;
290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologie
ca şi cercetare şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectarea
şi dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01618
(151) 11.03.2013
(732) S . C .  I N N O V A T I O N

CONTRACTOR GROUP S.R.L.,
Str. Oltina nr. 2, bl 28 B, scara 1, et. 3,
ap. 15,, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

IG INNOVATION CONTRACTOR
GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:260205; 270515;

270522; 290112;  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 01619
(151) 11.03.2013
(732) S.C. START S.A., Str. Siriului nr.

36-40, sector 1, 014354, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

S START

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270517;  

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

9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric. 
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01621
(151) 11.03.2013
(732) STAICU ROBERT BOGDAN

PATRICE, Str. Marin Preda nr.
14-16, ap. 16, sc. 2, et. 1, judeţul Cluj,
400495, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

RBC IMOBILIARE
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(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:060725; 270507;

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

clase:
36 Agenţii imobiliare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01622
(151) 11.03.2013
(732) GHERLA BOGDAN, Str. Licurici

nr. 66, judeţul Bacău, 600934,
BACĂU ROMANIA 

(540)

BANZAY Connect. Develop. Sustain

(591) Culori revendicate:negru, gri închis,
verde închis, verde deschis, bej, roşu

(531) Clasificare Viena:010105; 010501;
010512; 050320; 260105; 260113;
260115; 260118; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01623
(151) 11.03.2013
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.,

Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ALGOZONE ZONA ta fără durere!

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01620
(151) 11.03.2013
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle,, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SOBRANIE LONDON / SINCE 1879

(591) Culori revendicate:auriu, roşu, negru
(531) Clasificare Viena:240301; 250119;

270503; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentu pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus; ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 00452
(151) 15.09.2011
(732) INTESA SANPAOLO S.P.A., Piazza

San Carlo 156, 10121, TORINO
ITALIA 

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

(540)

MAGNIFICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜




