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Cereri M|rci publicate în 28.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

04171
21.06.2013 S.C. CRIS VEST CARNE S.R.L. Gurmand apetit

2 M 2013
04214

21.06.2013 COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA S.A.

Mandat poÕtal

3 M 2013
04215

21.06.2013 COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA S.A.

Mandat online

4 M 2013
04216

21.06.2013 COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA S.A.

iPost

5 M 2013
04344

21.06.2013 S.C. TEKKO SECURITY PREST
S.R.L.

TEKKO SECURITY

6 M 2013
04345

21.06.2013 SCA DUNCEA, STEFANESCU
SI ASOCIATII

Duncea, Ôtef|nescu & Associates
corespondent law firm of Mazars
România

7 M 2013
04346

21.06.2013 S.C. TORENT DISTRIBUTION
S.R.L.

Nutrisol

8 M 2013
04348

21.06.2013 MONA MUÔAT ALETHEEA ÔCOAL{ PRIVAT{

9 M 2013
04349

21.06.2013 LAURA MARIA MUÔAT CASTALIA EVENTS

10 M 2013
04350

21.06.2013 LAURA MARIA MUÔAT CASTALIA EVENTS

11 M 2013
04351

21.06.2013 LAURA MARIA MUÔAT CASTALIA EVENTS

12 M 2013
04352

21.06.2013 LAURA MARIA MUÔAT WWW.CASTALIAEVENTS.COM

13 M 2013
04353

21.06.2013 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. FANTANA CRISTALINA

14 M 2013
04354

21.06.2013 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. AQUA FONTANA

15 M 2013
04355

21.06.2013 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. DIAMOND SPRING

16 M 2013
04356

21.06.2013 S.C. BUSINESS GROUP S.R.L. ARKADYA

17 M 2013
04357

21.06.2013 S.C. APE MINERALE BACAIA
S.R.L.

18 M 2013
04358

21.06.2013 S.C. KIRAMIK S.R.L. KIRAMIK



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în data de
21.06.2013

Nr. 
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Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
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19 M 2013
04359

21.06.2013 NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN S.C.Av.

Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen SOCIETATE CIVIL{ DE
AVOCAÚI BUILDING BRIDGES

20 M 2013
04360

21.06.2013 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

KROSS Empowering Oil

21 M 2013
04361

21.06.2013 PATRONATUL
INTREPRINDERILOR MICI SI
MIJLOCII CONSTANÚA

Akademia IMM

22 M 2013
04362

21.06.2013 PLATON MIHAI PITSTOP SERVICE RAPID

23 M 2013
04363

21.06.2013 GOGA MIRELA IHOLU - Ansamblu de dansuri
ArmâneÕti

24 M 2013
04365

21.06.2013 S.C. ARTERIUS BUSINESS
S.R.L.

AB ARTERIUS BUSINESS

25 M 2013
04366

21.06.2013 RAÚ{ MARINELA LOREDANA STORIETTE Video Biografii
Premium

26 M 2013
04367

21.06.2013 LAWRENS COSMETICS, INC. lawrens

27 M 2013
04368

21.06.2013 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
RAPID BUCURESTI

ASOCIAÚIA FOTBAL CLUB RAPID

28 M 2013
04369

21.06.2013 S.C. COMPACT SERVICE ABC
S.R.L.

COMPACT the QUALITY way

29 M 2013
04370

21.06.2013 S.C. P&V CANT STIL S.R.L. la madonnina RISTORANTE
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(210) M 2013 04171
(151) 21.06.2013
(732) S.C. CRIS VEST CARNE S.R.L.,

Bd. Voluntari nr. 93-95, jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(740) NEACSU CARMEN AUGUSTINA
PFA, Str. Rozelor, nr. 12/3, Jud.
Maramureş BAIA MARE

(540)
               

Gurmand apetit

(591) Culori revendicate:gri, verde, negru
(531) Clasificare Viena:110310; 110318;

110325; 260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04214
(151) 21.06.2013
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA S.A., Bdul. Dacia nr. 140,
sector 2, 020065, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

Mandat poştal

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(pantone 1795C), verde

(531) Clasificare Viena:260118; 270508;
290112;  

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

36 Servicii în domeniul afacerilor financiare şi
monetare şi al asigurărilor de orice tip. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04215
(151) 21.06.2013
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA S.A., Bdul. Dacia nr. 140,
sector 2, 020065, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                    

Mandat online
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(pantone 1795C), verde

(531) Clasificare Viena:260118; 270508;
290113;  

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

36 Servicii în domeniul afacerilor financiare şi
monetare şi al asigurărilor de orice tip. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04216
(151) 21.06.2013
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA S.A., Bdul. Dacia nr. 140,
sector 2, 020065, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

iPost

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), negru

  
(531) Clasificare Viena:220108; 270509;

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

clase:
38 Servicii poştale; servicii de livrare
(curierat).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04357
(151) 21.06.2013

(732) S.C. APE MINERALE BACAIA
S.R.L., Sat Bacaia, str. Principală nr.
1, judeţul Hunedoara, , GEOAGIU
ROMANIA 

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

(540)
                

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:190702; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 04351
(151) 21.06.2013
(732) LAURA MARIA MUŞAT, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

16 Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), plase
conice din hârtie, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, broşuri,
semne de cărţi, cărţi, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, ambalaje pentru sticle
din carton sau hârtie, funde din hârtie, cutii
pentru stilouri, cutii din carton sau hârtie,
calendare, carton, carduri, cataloage, creioane
de cărbune, suporturi pentru carnete de cecuri,
agrafe pentru birou, agrafe de bani, ţesături
pentru legătorie, suporturi de hârtie, hârtie de
copiator, învelitoare de hârtie pentru ghivecele
de flori, coperte (papetărie), cuţite pentru
hârtie, dosare pentru documente (articole de
birou), suport de documente (articole de
birou), gravuri, plicuri (papetărie), dosare
(articole de birou), bibliorafturi (papetărie),
stilouri cu cerneală, felicitări, şerveţele din
hârtie, etichete (altele decât din material
textil), tăvi pentru scrisori, reviste (publicaţie
periodică), stilouri de marcare (papetărie),
suporturi pentru pahare de bere, aparate pentru
montarea fotografiilor, ziare, articole de birou
cu excepţia mobilei, hârtie de ambalat, carnete
(papetărie), carnete de scris, foi de hârtie
(papetărie), cutter-e, hârtie cerată, hârtie
pergament, suporturi de paşapoarte, creioane
de grafit, stilouri (articole de birou), creioane,
publicaţii periodice, rame de fotografii,
fotografii, fotografii imprimate, portrete,
timbre de corespondenţă, cărţi poştale,
tipărituri, publicaţii imprimate, caractere de
tipografie, seturi de scris.
35 Organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, modeling pentru promoţii

publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de computer, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, relaţii publice, publicitate,
publicarea textelor publicitare, scrierea
textelor publicitare.
36 Colectarea de fonduri de caritate,
strângerea de fonduri caritabile.
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea concursurilor de
frumuseţe, prezentări cinematografice, servicii
de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, organizarea
balurilor, organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament), organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea competiţiilor
sportive, planificarea petrecerilor (distracţii),
prezentarea de reprezentaţii live producerea
spectacolelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04352
(151) 21.06.2013
(732) LAURA MARIA MUŞAT, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WWW.CASTALIAEVENTS.COM
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), plase
conice din hârtie, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, broşuri,
semne de cărţi, cărţi, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, ambalaje pentru sticle
din carton sau hârtie, funde din hârtie, cutii
pentru stilouri, cutii din carton sau hârtie,
calendare, carton, carduri, cataloage, creioane
de cărbune, suporturi pentru carnete de cecuri,
agrafe pentru birou, agrafe de bani, ţesături
pentru legătorie, suporturi de hârtie, hârtie de
copiator, învelitoare de hârtie pentru ghivecele
de flori, coperte (papetărie), cuţite pentru
hârtie, dosare pentru documente (articole de
birou), suport de documente (articole de
birou), gravuri, plicuri (papetărie), dosare
(articole de birou), bibliorafturi (papetărie),
stilouri cu cerneală, felicitări, şerveţele din
hârtie, etichete (altele decât din material
textil), tăvi pentru scrisori, reviste (publicaţie
periodică), stilouri de marcare (papetărie),
suporturi pentru pahare de bere, aparate pentru
montarea fotografiilor, ziare, articole de birou
cu excepţia mobilei, hârtie de ambalat, carnete
(papetărie), carnete de scris, foi de hârtie
(papetărie), cutter-e, hârtie cerată, hârtie
pergament, suporturi de paşapoarte, creioane
de grafit, stilouri (articole de birou), creioane,
publicaţii periodice, rame de fotografii,
fotografii, fotografii imprimate, portrete,
timbre de corespondenţă, cărţi poştale,
tipărituri, publicaţii imprimate, caractere de
tipografie, seturi de scris.
35 Organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, modeling pentru promoţii

publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de computer, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, relaţii publice, publicitate,
publicarea textelor publicitare, scrierea
textelor publicitare.
36 Colectarea de fonduri de caritate,
strângerea de fonduri caritabile.
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea concursurilor de
frumuseţe, prezentări cinematografice, servicii
de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, organizarea
balurilor, organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament), organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea competiţiilor
sportive, planificarea petrecerilor (distracţii),
prezentarea de reprezentaţii live producerea
spectacolelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04353
(151) 21.06.2013
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
Jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administraţia
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04354
(151) 21.06.2013
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
Jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

AQUA FONTANA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administraţia
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04365
(151) 21.06.2013
(732) S.C. ARTERIUS BUSINESS S.R.L.,

Str. Calea Republicii nr. 15, sc. A, ap.
11, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(540)

AB ARTERIUS BUSINESS

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04355
(151) 21.06.2013
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
Jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

DIAMOND SPRING

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administraţia
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04366
(151) 21.06.2013
(732) RAŢĂ MARINELA LOREDANA,

Sat Holboca, judeţul Iaşi, , COM.
HOLBOCA ROMANIA 

(540)
                  

STORIETTE Video Biografii Premium

(591) Culori revendicate:roşu, negru, bej
(531) Clasificare Viena:160115; 160311;

270508; 270515;  
(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 pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04356
(151) 21.06.2013
(732) S.C. BUSINESS GROUP S.R.L., Str.

Unirii nr. 26, Judeţul Sibiu, ,
ŞELIMBĂR ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

ARKADYA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Furnizarea serviciilor de amuzament;
parcuri de amuzament; servicii de club
(amuzament sau educaţie); organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea de
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competiţii (amuzament); servicii de
amuzament; informaţii despre educaţie;
informaţii despre posibilităţi de distracţie,
amuzament, recreere; organizarea expoziţiilor
pentru scopuri culturale sau educaţionale;
organizarea pe parade de moda pentru
amuzament; servicii specifice şcolilor,
consiliere în domeniul educaţiei şi formarii,
orientare profesională, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizarea competiţiilor educaţionale sau de
amuzament; organizarea de spectacole
(servicii de impresariat); parcuri de distracţii;
planificarea petrecerilor (distracţii);
prezentarea de reprezentaţii live; antrenament
practic (demonstraţii); furnizarea serviciilor
de recreere; servicii de agenţii de bilete
(divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04358
(151) 21.06.2013
(732) S.C. KIRAMIK S.R.L., Str. Dorna

bloc CD3, ap. 1, judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

KIRAMIK

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04367
(151) 21.06.2013
(732) LAWRENS COSMETICS, INC.,

4701 NW 77 Avenue,, 33166, Miami
S.U.A. Florida

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
               

lawrens

(591) Culori revendicate:turcoaz, portocaliu
(531) Clasificare Viena:260418; 270512;

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

clase:
3 Geluri de baie, creme cosmetice, produse
cosmetice, creme pentru reducerea celulitei,
creme pentru faţă şi corp, şampoane şi
balsamuri de păr. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04368
(151) 21.06.2013
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

RAPID BUCURESTI, Bulevardul
Bucurestii Noi nr.170, sector1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB RAPID

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04359
(151) 21.06.2013
(732) NESTOR NESTOR DICULESCU

KINGSTON PETERSEN S.C.Av.,
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 1A, corp
A, intr. A, et. 4, sector 1, 013618,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

Nestor Nestor Diculescu Kingston
Petersen SOCIETATE CIVILĂ DE
AVOCAŢI BUILDING BRIDGES

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru,
gri

(531) Clasificare Viena:260401; 270515;
290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; cercetări şi evaluări în domeniul
afacerilor; servicii profesionale de consultanţă
în legătură cu activitatea şi funcţionarea
întreprinderilor; consultanţă în afaceri.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04369
(151) 21.06.2013
(732) S.C. COMPACT SERVICE ABC

S.R.L., Aleea Moineşti nr. 2, bl. 16,
ap. 20, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
             

COMPACT the QUALITY way

(591) Culori revendicate:gri (argintiu), roşu
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

clase:
7 Lagăre pentru arborii de transmisie; lagăre;
cilindri pentru maşini; cilindrii pentru
motoare.
37 Reparaţii maşini unelte, linii de producţie
automatizate, motoare, pompe de vid; sortarea
şi remedierea de componente pentru industria
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auto; servicii de remediere, spălare de
subansamble şi componente ale industriei
auto.
39 Transport de mărfuri; depozitarea
bunurilor; logistică transport. 
42 Proiectarea şi execuţia componentelor
pentru industria auto; servicii de cercetare,
documentare tehnică şi identificare de soluţii
pentru controlul calităţii de subansamble şi
componente ale industriei auto; servicii de
control al calităţii, metode de control cu
EMM-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04348
(151) 21.06.2013
(732) MONA MUŞAT, Str. Constantin

Sandu Aldea nr. 47, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

ALETHEEA ŞCOALĂ PRIVATĂ

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, roşu, negru, bleu, gri închis

(531) Clasificare Viena:050105; 050115;
050116; 270502; 270509; 270525;
290115;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04360
(151) 21.06.2013
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

Calea Chişinăului nr. 32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA 

(540)
              

KROSS Empowering Oil
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(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
galben, portocaliu

(531) Clasificare Viena:030301; 030424;
260418; 290115;  

(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 calire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinati/e industriei.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou,
toate acestea referitoare la 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 calire
şi sudura metalelor; produse chimice destinate
conservării alimentelor; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinati/e
industriei, la uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii, toate
acestea referitoare la 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 calire
şi sudura metalelor; produse chimice destinate
conservării alimentelor; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinati/e
industriei, la uleiuri şi grăsimi industriale;
lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi substanţe
pentru iluminat; lumânări şi fitile pentru
iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04361
(151) 21.06.2013
(732) P A T R O N A T U L

INTREPRINDERILOR MICI SI
MIJLOCII CONSTANŢA, Bd.
Mamaia nr. 186, judeţul Constanţa,
900540, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Akademia IMM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04349
(151) 21.06.2013
(732) LAURA MARIA MUŞAT, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

CASTALIA EVENTS

(591) Culori revendicate:roşu, roz, galben,
verde, portocaliu

(531) Clasificare Viena:050316; 050520;
090725; 170225; 240904; 270507;
270509; 270525; 290115;  

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

16 Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), plase
conice din hârtie, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, broşuri,
semne de cărţi, cărţi, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, ambalaje pentru sticle
din carton sau hârtie, funde din hârtie, cutii
pentru stilouri, cutii din carton sau hârtie,
calendare, carton, carduri, cataloage, creioane
de cărbune, suporturi pentru carnete de cecuri,
agrafe pentru birou, agrafe de bani, ţesături
pentru legătorie, suporturi de hârtie, hârtie de
copiator, învelitoare de hârtie pentru ghivecele
de flori, coperte (papetărie), cuţite pentru
hârtie, dosare pentru documente (articole de
birou), suport de documente (articole de
birou), gravuri, plicuri (papetărie), dosare
(articole de birou), bibliorafturi (papetărie),
stilouri cu cerneală, felicitări, şerveţele din
hârtie, etichete (altele decât din material

textil), tăvi pentru scrisori, reviste (publicaţie
periodică), stilouri de marcare (papetărie),
suporturi pentru pahare de bere, aparate pentru
montarea fotografiilor, ziare, articole de birou
cu excepţia mobilei, hârtie de ambalat, carnete
(papetărie), carnete de scris, foi de hârtie
(papetărie), cutter-e, hârtie cerată, hârtie
pergament, suporturi de paşapoarte, creioane
de grafit, stilouri (articole de birou), creioane,
publicaţii periodice, rame de fotografii,
fotografii, fotografii imprimate, portrete,
timbre de corespondenţă, cărţi poştale,
tipărituri, publicaţii imprimate, caractere de
tipografie, seturi de scris.
35 Organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de computer, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, relaţii publice, publicitate,
publicarea textelor publicitare, scrierea
textelor publicitare.
36 Colectarea de fonduri de caritate,
strângerea de fonduri caritabile.
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea concursurilor de
frumuseţe, prezentări cinematografice, servicii
de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive, organizarea
balurilor, organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament), organizarea
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expoziţiilor în scop cultural sau educaţional,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea competiţiilor
sportive, planificarea petrecerilor (distracţii),
prezentarea de reprezentaţii live producerea
spectacolelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04370
(151) 21.06.2013
(732) S.C. P&V CANT STIL S.R.L., Şos.

Colentina nr. 10, bl. 6, sc. B, ap. 45,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

la madonnina RISTORANTE

(591) Culori revendicate:bej, gri închis,
negru

(531) Clasificare Viena:270511; 270519;
290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04350
(151) 21.06.2013
(732) LAURA MARIA MUŞAT, Str.

Herăstrău nr. 13, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

CASTALIA EVENTS

(591) Culori revendicate:roşu, verde, roz,
galben, portocaliu

(531) Clasificare Viena:050316; 050520;
090725; 170225; 240904; 270507;
270509; 270525; 290115;  

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

16 Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitaţii (papetărie), plase
conice din hârtie, saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat, broşuri,
semne de cărţi, cărţi, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, ambalaje pentru sticle
din carton sau hârtie, funde din hârtie, cutii
pentru stilouri, cutii din carton sau hârtie,
calendare, carton, carduri, cataloage, creioane
de cărbune, suporturi pentru carnete de cecuri,
agrafe pentru birou, agrafe de bani, ţesături
pentru legătorie, suporturi de hârtie, hârtie de
copiator, învelitoare de hârtie pentru ghivecele
de flori, coperte (papetărie), cuţite pentru
hârtie, dosare pentru documente (articole de
birou), suport de documente (articole de
birou), gravuri, plicuri (papetărie), dosare
(articole de birou), bibliorafturi (papetărie),
stilouri cu cerneală, felicitări, şerveţele din
hârtie, etichete (altele decât din material
textil), tăvi pentru scrisori, reviste (publicaţie
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periodică), stilouri de marcare (papetărie),
suporturi pentru pahare de bere, aparate pentru
montarea fotografiilor, ziare, articole de birou
cu excepţia mobilei, hârtie de ambalat, carnete
(papetărie), carnete de scris, foi de hârtie
(papetărie), cutter-e, hârtie cerată, hârtie
pergament, suporturi de paşapoarte, creioane
de grafit, stilouri (articole de birou), creioane,
publicaţii periodice, rame de fotografii,
fotografii, fotografii imprimate, portrete,
timbre de corespondenţă, cărţi poştale,
tipărituri, publicaţii imprimate, caractere de
tipografie, seturi de scris.
35 Organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
prezentări de modă în scop promoţional,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de computer, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, relaţii publice,
publicitate, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare.
36 Colectarea de fonduri de caritate,
strângerea de fonduri caritabile.
41 Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea concertelor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminariilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea concursurilor de
frumuseţe, prezentări cinematografice, servicii
de club (amuzament sau educaţie),
organizarea competiţiilor sportive,
organizarea baluri lor,  organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament), organizarea expoziţiilor în scop

cultural sau educaţional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat),
organizarea competiţiilor sportive,
planificarea petrecerilor (distracţii),
prezentarea de reprezentaţii live producerea
spectacolelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04344
(151) 21.06.2013
(732) S.C. TEKKO SECURITY PREST

S.R.L., Str. Armata Poporului nr. 35,
Jud. Prahova, , BREAZA ROMANIA

(540)
                

TEKKO SECURITY

(531) Clasificare Viena:030101; 240109;
270502;  

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

45 Activităţi de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04345
(151) 21.06.2013
(732) SCA DUNCEA, STEFANESCU SI

ASOCIATII, Şos. Pantelimon, nr.
225, bl. 66, sc. 4, ap. 147, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

Duncea, Ştefănescu & Associates
corespondent law firm of Mazars România

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

270515; 270519; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04362
(151) 21.06.2013
(732) PLATON MIHAI, Calea Moldovei

nr. 35, judeţul Bacău, 600352,
BACĂU ROMANIA 

(540)
           

PITSTOP SERVICE RAPID

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb
(531) Clasificare Viena:240914; 260118;

270507; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto şi a accesoriilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere auto;
servicii de vulcanizare roţi şi camere aer,
echilibrare roţi, geometrie roţi; servicii de
spălătorie auto, spălat tapiţerii, igienizare şi
dezinfectare auto; servicii de schimb de ulei şi
filtre; corecţii zgârâieturi vopsea; deblocări
uşi; servicii de reparaţii diverse.
40 Polishare caroserii auto, faruri; servicii de
multiplicare chei (copiere de chei auto,
copiere cip-uri auto, făcut chei după butuc).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04363
(151) 21.06.2013
(732) GOGA MIRELA, Str. Artileriei nr. 8,

jude ţul  Cons tan ţa ,  900600,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

IHOLU - Ansamblu de dansuri
Armâneşti

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii oferite de un ansamblu de dansuri
armâneşti; divertisment; organizare de
spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21.06.2013

17

(210) M 2013 04346
(151) 21.06.2013
(732) S.C. TORENT DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Principală nr. 312, Judeţul
Mureş, , CIBA ROMANIA 

(540)
                  

Nutrisol

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb

(531) Clasificare Viena:050315; 260118;
270507; 290112;  

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜


