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M|rci publicate în data de 01.03.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

01087
22.02.2013 GHEORGHIU FELICIA ROFELIX UNIVERS

2 M 2013
01220

22.02.2013 S.C. ÔTEFANIA S.R.L. Ô ÔTEFANIA

3 M 2013
01221

22.02.2013 S.C. ÔTEFANIA S.R.L. UNICUL
PRODUC{TOR-NUTREÚURI-Ô
ÔTEFANIA-COMBINATE-JUDEÚUL
MEHEDINÚI

4 M 2013
01222

22.02.2013 S.C. ROMEXPO S.A. 3 E ExpoEnergiE-Targ international
de energie regenerabila, energie
conventionala, echipamente si
tehnologii pentru industria de petrol
si gaze naturale

5 M 2013
01223

22.02.2013 S.C. CETELEM IFN S.A. Client Cetelem

6 M 2013
01224

22.02.2013 CERTIFICARI PROCERT S.R.L. DIFERIÚI PRIN SERVICII
ÎNCÂNT{TOARE

7 M 2013
01225

22.02.2013 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Familii la rascruce

8 M 2013
01226

22.02.2013 S.C. LACTAG S.A. Pe gustate!

9 M 2013
01227

22.02.2013 FUNDAÚIA DR. VICTOR BABEÔ S|n|tatea ta este scopul nostru

10 M 2013
01229

22.02.2013 FUNDAÚIA DR. VICTOR BABEÔ Medicin| integrat| = s|n|tate pe
viaÛ|

11 M 2013
01230

22.02.2013 GIURC{ ANAMARIA
GHEBAN
CONSTANTIN-DRAGOÔ
HOSSU CRISTIAN-VOICU
CIMA MIHAI

INTERNET & MOBILE WORLD

12 M 2013
01231

22.02.2013 GIURC{ ANAMARIA
GHEBAN
CONSTANTIN-DRAGOÔ
HOSSU CRISTIAN-VOICU
CIMA MIHAI

INNOVATION SUMMIT

13 M 2013
01232

22.02.2013 GIURC{ ANAMARIA
GHEBAN
CONSTANTIN-DRAGOÔ
HOSSU CRISTIAN-VOICU
CIMA MIHAI

GALA PREMIILOR PENTRU
INOVATIE - Romanian Innovation
Awards
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Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

2

14 M 2013
01233

22.02.2013 GIURC{ ANAMARIA
GHEBAN
CONSTANTIN-DRAGOS
HOSSU CRISTIAN-VOICU
CIMA MIHAI

MOBILE MONEY

15 M 2013
01234

22.02.2013 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

PERLA

16 M 2013
01235

22.02.2013 S.C. BLACK SHADOW GRUP
S.R.L.

BLACKSHADOW

17 M 2013
01236

22.02.2013 S.C. CALOR S.R.L. ACADEMIA DE INALTE STUDII
CALOR

18 M 2013
01237

22.02.2013 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. CONSUMA, SELECTEAZA,
RECICLEAZA

19 M 2013
01238

22.02.2013 S.C. AXIVAL TRADE IMPORT
EXPORT S.R.L.

LUNA

20 M 2013
01239

22.02.2013 MAXIM DORIN Poiana cu zumzet

21 M 2013
01240

22.02.2013 IOSIF BARTHA VEGARINA

22 M 2013
01241

22.02.2013 SORIN VULPE PESCUIT PUR SI SIMPLU

23 M 2013
01242

22.02.2013 STAN GHEORGHE PARTIDUL ROMANILOR din DACIA

24 M 2013
01243

22.02.2013 S.C. FALCON GROUP 4
SAFETY S.R.L.

FALCON GROUP 4 SAFETY

25 M 2013
01244

22.02.2013 S.C. ROLI SOFT S.R.L. V LEGENDARY DRACULA

26 M 2013
01245

22.02.2013 S.C. ROLI SOFT S.R.L. THE WORLD OF DRACULA

27 M 2013
01246

22.02.2013 CSOMORTANI ISTVAN ARPAD SPALDO
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(210) M 2013 01087
(151) 22.02.2013
(732) GHEORGHIU FELICIA, Str. N.

Titulescu nr. 34, bl. P16, ap. 59,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ROFELIX UNIVERS

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:030116; 140716;

261125; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Benzi metalice pentru utilizări diverse.
7 Pânză de ferăstrău pentru ferăstraie cu bandă
(piese de schimb pentru maşini unelte).
8 Pânze de ferăstrău diverse inclusiv pentru
ferăstraie cu bandă acţionate manual.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; publicitate; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 6, 7, 8 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01239
(151) 22.02.2013
(732) MAXIM DORIN, Intrarea Căminului

Cultural nr. 6A, Judeţul Ilfov, 75100,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

Poiana cu zumzet

(591) Culori revendicate:negru (pantone
7547 C), albastru (pantone 3005 C)

(531) Clasificare Viena:010102; 261114;
270507; 270515; 290112;  

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

30 Miere şi produse din miere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01240
(151) 22.02.2013
(732) IOSIF BARTHA, Str. Varadi Jozsef

nr. 12 P, Judeţul Covasna, , SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

VEGARINA
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(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
(531) Clasificare Viena:050315; 270311;

270502; 270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile şi anume
cremă vegetală tartinabilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01221
(151) 22.02.2013
(732) S.C. ŞTEFANIA S.R.L., Str.

C.D.Ionescu nr. 3A, Jud. Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(740) ING. NICOLAE SPRINCEANU
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Str. Gheorghe
Ionescu Sişeşti nr. 96, bl. E 2, sc. 1,
ap. 8, Jud. Mehedinţi DROBETA
TURNU SEVERIN

(540)

UNICUL
P R O D U CĂT O R - N U T R EŢU R I - Ş
ŞTEFANIA-COMBINATE-JUDEŢUL
MEHEDINŢI

(591) Culori revendicate:verde (pantone
361C), orange (pantone 165C)

(531) Clasificare Viena:260201; 260207;
261113; 270116; 270510; 270525;  

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

31 Cereale şi produse agricole, necuprinse în
alte clase; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, pentru produse din clasa 31.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii, pentru
produse din clasa 31.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01226
(151) 22.02.2013
(732) S.C. LACTAG S.A., Str. Progresului

nr. 24, jud. Argeş, 115200,
COSTEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Pe gustate!

 
(531) Clasificare Viena:241701; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
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diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01242
(151) 22.02.2013
(732) STAN GHEORGHE, Aleea Emil

Botta nr. 1, bl. M109, sc. 1, ap. 14, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTIDUL ROMANILOR din DACIA

(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 învâţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şidezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate

pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01222
(151) 22.02.2013
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

nr. 65-67, sector 1, 011465,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

3 E ExpoEnergiE-Targ international de
e n e r g i e  r e g e n e r a b i l a ,  e n e r g i e
conventionala, echipamente si tehnologii
pentru industria de petrol si gaze naturale

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb
(531) Clasificare Viena:260417; 260418;

270521; 270524; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; organizarea de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale şi
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de expoziţii
în scopuri culturale şi educative.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01227
(151) 22.02.2013
(732) FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ,

Şos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3,
030303, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sănătatea ta este scopul nostru

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01220
(151) 22.02.2013
(732) S.C. ŞTEFANIA S.R.L., Str.

C.D.Ionescu nr. 3A, Jud. Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(740) ING. NICOLAE SPRINCEANU
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Str. Gheorghe
Ionescu Sişeşti nr. 96, bl. E 2, sc. 1,
ap. 8, Jud. Mehedinţi DROBETA
TURNU SEVERIN

(540)

Ş ŞTEFANIA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
361C), orange (pantone 165C)

(531) Clasificare Viena:260201; 260207;
270501; 270502; 270508; 290112;  

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

31 Cereale şi produse agricole, necuprinse în
alte clase; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
alimente pentru animale vii, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, pentru produsele din clasa 31. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii, pentru
produse din clasa 31.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01223
(151) 22.02.2013
(732) S.C. CETELEM IFN S.A., Str.

Clucerului nr. 78-80, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Client Cetelem

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020314; 160125;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale didactice sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01243
(151) 22.02.2013
(732) S.C. FALCON GROUP 4 SAFETY

S.R.L., Str. Cristea Mateescu nr. 2, bl.
35, sc. 2, et. 5, ap. 88, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FALCON GROUP 4 SAFETY

(591) Culori revendicate:bleu (albastru
deschis), albastru închis

(531) Clasificare Viena:010105; 030701;
030719; 240109; 240115; 290104;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.

41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01233
(151) 22.02.2013
(732) GIURCĂ ANAMARIA, Str.

Costache Conachi nr. 12, bl. 6C, sc. A,
et. 3, ap. 21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) G H E B A N
CONSTANTIN-DRAGOS, B-dul
Ghica Tei nr. 91, bl. T32, sc. 1, ap. 52,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) HOSSU CRISTIAN-VOICU, Str.
Toporaşi nr. 31, bl. 1, sc.C, et. 6, ap.
104, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CIMA MIHAI, Şos. Colentina nr. 16,
bl. A1, et. 5, ap. 40, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

MOBILE MONEY

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01234
(151) 22.02.2013
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

PERLA

(591) Culori revendicate:crem, bej, galben,
verde, maro, kaki

(531) Clasificare Viena:050304; 050710;
250119; 270511; 290115;  

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei. 

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire; toate în domeniu. 
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01224
(151) 22.02.2013
(732) CERTIFICARI PROCERT S.R.L.,

Str. Madach Imre nr. 8, Jud. Mureş,
5 4 0 1 5 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str.Răspântiilor nr.37, Etaj
1,Ap. 2, Sector 2, Cod 020547,
Bucureşti BUCUREŞTI

(540)

DIFERIŢI PRIN SERVICII
ÎNCÂNTĂTOARE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; consultanţă pentru
conducerea afacerilor; informaţii despre
afaceri; consultanţă profesională de afaceri în
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domeniul implementării sistemelor de
management al calităţii, de mediu, de
siguranţă alimentară; consultanţă pentru
probleme de personal, în domeniul sistemelor
de management al calităţii, de mediu, de
siguranţă alimentară; expertize în afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01229
(151) 22.02.2013
(732) FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ,

Şos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3,
030303, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Medicină integrată = sănătate pe viaţă

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01235
(151) 22.02.2013
(732) S.C. BLACK SHADOW GRUP

S.R.L., Str. Elena Caragian nr. 3, bl.
2G, sc. 2, et. 3, ap. 25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLACKSHADOW

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
270511;  

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

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 01230
(151) 22.02.2013
(732) GIURCĂ ANAMARIA, Str.

Costache Conachi nr. 12, bl. 6 C, sc.
A, et. 3, ap. 21, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) G H E B A N
CONSTANTIN-DRAGOŞ, B-dul
Ghica Tei nr. 91, bl. T32, sc. 1, ap. 52,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) HOSSU CRISTIAN-VOICU, Str.
Toporaşi nr. 31, bl. 1, sc. C, et. 6, ap.
104, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CIMA MIHAI, Şos. Colentina nr. 16,
bl. A1, et. 5, ap. 40, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

INTERNET & MOBILE WORLD
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(591) Culori revendicate:mov, roşu, galben,
albastru, verde

(531) Clasificare Viena:260409; 270515;
270701; 290115;  

(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.
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 01241
(151) 22.02.2013
(732) SORIN VULPE, Str. Spinis nr. 2, bl.

105, ap. 34, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PESCUIT PUR SI SIMPLU

(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, în special organizare de festivaluri,
târguri, expoziţii (cu scop comercial şi
publicitar). 
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 01236
(151) 22.02.2013
(732) S.C. CALOR S.R.L., Str. Progresului

nr. 30-40, sector 5, 050695,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACADEMIA DE INALTE STUDII
CALOR

(531) Clasificare Viena:010316; 200701;
260113; 260116; 260118; 260119;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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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.
45 Servicii juridice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01244
(151) 22.02.2013
(732) S.C. ROLI SOFT S.R.L., Şos

Pantelimon nr. 300, et. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

V LEGENDARY DRACULA

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(531) Clasificare Viena:030717; 090325;

270502; 270503; 270515; 270521;
290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
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;
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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
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 artişi; 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic. 
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
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24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; 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; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01225
(151) 22.02.2013
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

Familii la rascruce

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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 (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
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servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01237
(151) 22.02.2013
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.

Chitila nr. 3, sector 1, 060667,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CONSUMA, SELECTEAZA,
RECICLEAZA

  
(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 preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01238
(151) 22.02.2013
(732) S.C. AXIVAL TRADE IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Gheorghe
Şincai nr. 18, et. 3, camera nr. 1,
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

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

(540)

LUNA

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

(531) Clasificare Viena:260118; 270514;
290113;  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01231
(151) 22.02.2013
(732) GIURCĂ ANAMARIA, Str.

Costache Conachi nr. 12, bl. 6 C, sc.
A, et. 3, ap. 21, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) G H E B A N
CONSTANTIN-DRAGOŞ, B-dul
Ghica Tei nr. 91, bl. T32, sc. 1, ap. 52,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) HOSSU CRISTIAN-VOICU, Str.
Toporaşi nr. 31, bl. 1, sc. C, et. 6, ap.
104, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CIMA MIHAI, Şos. Colentina nr. 16,
bl. A1, et. 5, ap. 40, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

INNOVATION SUMMIT

(531) Clasificare Viena:260304; 261110;
270515;  

(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; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01245
(151) 22.02.2013
(732) S.C. ROLI SOFT S.R.L., Şos

Pantelimon nr. 300, et. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE WORLD OF DRACULA

  
(531) Clasificare Viena:020901; 030717;

090325; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
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;
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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
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 artişi; 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic. 
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22.02.2013

16

uscate şi gătite; 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; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 01232
(151) 22.02.2013
(732) GIURCĂ ANAMARIA, Str.

Costache Conachi nr. 12, bl. 6 C, sc.
A, et. 3, ap. 21, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) G H E B A N
CONSTANTIN-DRAGOŞ, B-dul
Ghica Tei nr. 91, bl. T32, sc. 1, ap. 52,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) HOSSU CRISTIAN-VOICU, Str.
Toporaşi nr. 31, bl. 1, sc. C, et. 6, ap.
104, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CIMA MIHAI, Şos. Colentina nr. 16,
bl. A1, et. 5, ap. 40, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector 3
BUCURESTI

(540)

GALA PREMIILOR PENTRU
INOVATIE - Romanian Innovation
Awards

  
(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; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 01246
(151) 22.02.2013
(732) CSOMORTANI ISTVAN ARPAD,

Str. Republicii nr. 21, Judeţul Mureş,
, LUDUŞ ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

SPALDO

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
290113;  

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

1 Soluţie anti-mucegai, aditivi chimici pentru
fungicide.
3 Detartranţi de uz caznic.
5 Fungicide şi dezinfectante pentru uz caznic.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 1, 3 şi 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜


