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Cereri M|rci publicate în 03.04.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

01967
27.03.2013 S.C. SPEED ESCORT

LOGISTIC S.R.L.
SPEED ESCORT LOGISTIC PAZA
SI PROTECTIE

2 M 2013
02042

27.03.2013 AMAIREH MOH'D ECOFLOOR Încet...dar sigur !!! PRO
- MAC

3 M 2013
02043

27.03.2013 AMAIREH MOH'D F MODFLOOR Încet...dar sigur!!!
AMAIREH GRUP

4 M 2013
02044

27.03.2013 AMAIREH MOH'D MODFLOOR Încet...dar sigur !!!
PRO-MAC

5 M 2013
02045

27.03.2013 AMAIREH MOH'D ECOFLOOR Încet... dar sigur!!!
AMAIREH GRUP

6 M 2013
02085

27.03.2013 ALEXANDRU GHEORGHE MISCAREA SOCIALA NATIONALA

7 M 2013
02086

27.03.2013 ALEXANDRU GHEORGHE GARDA NATIONALA SFANTUL
GHEORGHE

8 M 2013
02087

27.03.2013 S.C. EDITURA PARALELA 45
S.A.

PARALELA 45

9 M 2013
02088

27.03.2013 S.C. EDITURA PARALELA 45
S.A.

Qvis

10 M 2013
02089

27.03.2013 S.C. EDITURA PARALELA 45
S.A.

Qedu

11 M 2013
02090

27.03.2013 S.C. EDITURA PARALELA 45
S.A.

ÎMI PLACE S{ CITESC

12 M 2013
02091

27.03.2013 S.C. EDITURA PARALELA 45
S.A.

cercul de lectur| & scriere creativ|

13 M 2013
02093

27.03.2013 S.C. VIPER SPIRIT S.R.L. TACTICA OUTDOOR

14 M 2013
02094

27.03.2013 S.C. NELMAR S.R.L. nells BY NELMAR

15 M 2013
02095

27.03.2013 S.C. DI HAO INTERNATIONAL
IMPEX S.R.L.

16 M 2013
02096

27.03.2013 S.C. LUNCH BOX S.R.L. Salad Box

17 M 2013
02097

27.03.2013 GHITE SORIN VOICU DP DORINA PALACE
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18 M 2013
02098

27.03.2013 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Giusto Natura

19 M 2013
02099

27.03.2013 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Giusto

20 M 2013
02100

27.03.2013 S.C. DENT FIX TRADING S.R.L. IVORY CLINICA DENTFIX

21 M 2013
02101

27.03.2013 S.C. KOBER S.R.L. KOBER CAMELEON

22 M 2013
02103

27.03.2013 S.C. NORTH STAR SHIPPING
S.R.L.

NSS

23 M 2013
02104

27.03.2013 S.C. INTERCOMFILM
DISTRIBUTION S.R.L.

DONA NINA pur Õi simplu gourmet

24 M 2013
02105

27.03.2013 S.C. ZEGA STORE S.R.L. ZEGA

25 M 2013
02106

27.03.2013 S.C. DIRECT DISTRIBUTIE
BIROTICA S.R.L.

B4U

26 M 2013
02107

27.03.2013 S.C. BUSE GAZ S.R.L. BUSE

27 M 2013
02108

27.03.2013 S.C. ITO INDUSTRIES
INTERNATIONAL S.R.L.

ito Ito Industries International

28 M 2013
02109

27.03.2013 S.C. KRON EVENT &
DECORATION S.R.L.

KRON EVENT

29 M 2013
02110

27.03.2013 S.C. MAC IN BLOOM SRL-D MAC

30 M 2013
02111

27.03.2013 S.C. MAC IN BLOOM SRL-D MAC IN BLOOM

31 M 2013
02112

27.03.2013 ASOCIATIA CHOPPER
ACADEMY MC

Chopper Academy Romania RIDE
ON OPEN ROAD MC

32 M 2013
02113

27.03.2013 S.C. TRES FACTORY S.R.L. TRES COMPUTER FACTORY

33 M 2013
02114

27.03.2013 S.C. YOLANS COM S.R.L. YOLANS

34 M 2013
02115

27.03.2013 S.C. OPTIMED S.R.L. OPTILUT

35 M 2013
02116

27.03.2013 S.C. STER MEXY PROTECT
S.R.L.

PROTECT STER M

36 M 2013
02117

27.03.2013 S.C. OMNIA S.R.L. fabricademagie

37 M 2013
02118

27.03.2013 S.C. OLEOMET-SA S.R.L. COLESTEROL-STOP OLEOMET
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38 M 2013
02119

27.03.2013 S.C. INSTITUTUL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCUREÔTI VI-FORT

39 M 2013
02120

27.03.2013 S.C. HOFIGAL EXPORT
IMPORT S.A.

HOFIGAL

40 M 2013
02121

27.03.2013 ASOCIATIA ROMANIAN
ASSOCIATION OF BIOMAS
AND BIOGAS (ARBIO)

ARBIO Romanian Association of
Biomass and Biogas

41 M 2013
02122

27.03.2013 ASOCIATIA ROMANIAN
ASSOCIATION OF BIOMAS
AND BIOGAS (ARBIO)

ARBIO AsociaÛia Român| de
Biomas| Õi Biogaz

42 M 2013
02123

27.03.2013 ASOCIATIA ROMANIAN
ASSOCIATION OF BIOMAS
AND BIOGAS (ARBIO)

ASOCIAÚIA ROMÂN{ DE
BIOMAS{ ÔI BIOGAZ

43 M 2013
02124

27.03.2013 ASOCIATIA ROMANIAN
ASSOCIATION OF BIOMAS
AND BIOGAS (ARBIO)

ROMANIAN ASSOCIATION OF
BIOMASS AND BIOGAS

44 M 2013
02125

27.03.2013 STE CONNECTED S.R.L. VACAMUUU

45 M 2013
02126

27.03.2013 S.C. STE CONNECTED S.R.L. SALT

46 M 2013
02127

27.03.2013 S.C. IMUNOSIM S.R.L. IMUNOSIM

47 M 2013
02128

27.03.2013 GARANTI BANK S.A. iLoanU

48 M 2013
02131

27.03.2013 S.C. EFES BEER S.R.L. THE ORIGINAL ALEXANDER HIGH
QUALITY Alcoholic Drink

49 M 2013
02132

27.03.2013 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

Danette

50 M 2013
02133

27.03.2013 TEVA PHARMACEUTICALS
EUROPE B.V.

AMIRELLE

51 M 2013
02134

27.03.2013 TEVA PHARMACEUTICALS
EUROPE B.V.

AMIRA

52 M 2013
02135

27.03.2013 TEVA PHARMACEUTICALS
EUROPE B.V.

YARINELLE

53 M 2013
02136

27.03.2013 TEVA PHARMACEUTICALS
EUROPE B.V.

YARINE

54 M 2013
02137

27.03.2013 S.C. PANORAMEDIA SOUND
VIDEO & LIGHT S.R.L.

COLORS IN STEREO
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(210) M 2013 01967
(151) 27.03.2013
(732) S.C. SPEED ESCORT LOGISTIC

S.R.L., Str. Bucureşti nr. 143,
complex 1, et. 1, ap. 2, judeţul
Călăraşi, , CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)
              

SPEED ESCORT LOGISTIC PAZA SI
PROTECTIE

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030701;

030706; 260113; 260115; 260118;
270514; 270515; 290113;  

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

45 Servicii pază şi protecţie pentru bunuri şi
indivizi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02043
(151) 27.03.2013
(732) AMAIREH MOH'D, Str. Episcopiei

nr. 6, et. 4, ap.8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

F MODFLOOR Încet...dar sigur!!!
AMAIREH GRUP

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:031111; 260408;

260415; 260418; 270502; 270503;
270507; 290101;  

(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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
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pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea produselor diverse în
avantajul terţilor permiţând acestora să le vadă
şi să le cumpere pe orice cale.
37 Construcţii civile şi industriale; reparaţii;
servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor; organizarea de călătorii cu caracter
turistic, în ţară sau străinătate.
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;
creare şi menţinere pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02045
(151) 27.03.2013
(732) AMAIREH MOH'D, Str. Episcopiei

nr. 6, et. 4, ap.8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

ECOFLOOR Încet... dar sigur!!!
AMAIREH GRUP

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010501; 031111;

260408; 260415; 260418; 270503;
270511; 290113;  

(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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea produselor diverse în
avantajul terţilor permiţând acestora să le vadă
şi să le cumpere pe orice cale. 
37 Construcţii civile şi industriale; reparaţii;
servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii cu caracter
turistic, în ţară sau străinătate. 
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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;
crearea şi menţinere pagina web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02042
(151) 27.03.2013
(732) AMAIREH MOH'D, Str. Episcopiei

nr. 6, et. 4, ap.8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

ECOFLOOR Încet...dar sigur !!! PRO -
MAC

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010501; 031111;

260408; 260415; 260418; 270503;
270511; 290113;  

(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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea produselor diverse în
avantajul terţilor permiţând acestora să le vadă
şi să le cumpere pe orice cale.
37 Construcţii civile şi industriale; reparaţii;
servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor; organizarea de călătorii cu caracter
turistic, în ţară sau străinătate.
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;
creare şi menţinere pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02044
(151) 27.03.2013
(732) AMAIREH MOH'D, Str. Episcopiei

nr. 6, et. 4, ap.8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MODFLOOR Încet...dar sigur !!!
PRO-MAC

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:031111; 260408;

260415; 260418; 270502; 270503;
270507; 290112;  

(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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material

pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea produselor diverse în
avantajul terţilor permiţând acestora să le vadă
şi să le cumpere pe orice cale.
37 Construcţii civile şi industriale; reparaţii;
servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor; organizarea de călătorii cu caracter
turistic, în ţară sau străinătate.
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;
creare şi menţinere pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02098
(151) 27.03.2013
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, Judeţul Harghita,
535300, BORSEC ROMANIA 

(540)

Giusto Natura

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:011521; 050314;

270502; 270503; 290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02126
(151) 27.03.2013
(732) S.C. STE CONNECTED S.R.L., Str.

Parcului nr. 9, Complex Cosmopolis,
bl. C16, ap. 002, Sat Ştefăneştii de Jos,
Jude ţul  I l fov,  ,  COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

SALT

(531) Clasificare Viena:110104; 270517;
270524;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fgătite; 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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02085
(151) 27.03.2013
(732) ALEXANDRU GHEORGHE, Str.

Turnului nr. 19, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)

MISCAREA SOCIALA NATIONALA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protejcţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02128
(151) 27.03.2013
(732) GARANTI BANK S.A., Şos. Fabrica

de Glucoză nr. 5, Novo Park 3,
Clădirea F, et. 5 şi 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

iLoanU

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050308; 260115;

270501; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02099
(151) 27.03.2013
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, Judeţul Harghita,
535300, BORSEC ROMANIA 

(540)

Giusto

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:011521; 050314;

270502; 270503; 290112;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02110
(151) 27.03.2013
(732) S.C. MAC IN BLOOM SRL-D, Iuliu

Moldovan nr. 15, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)
                     

MAC

(591) Culori revendicate:maro, crem
 (531) Clasificare Viena:050513; 170217;

270502; 270503; 290112;  
(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02100
(151) 27.03.2013
(732) S.C. DENT FIX TRADING S.R.L.,

Str. Barbu Văcărescu nr. 313-321,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IVORY CLINICA DENTFIX

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020910;

241708; 270501;  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 02111
(151) 27.03.2013
(732) S.C. MAC IN BLOOM SRL-D, Iuliu

Moldovan nr. 15, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)
                   

MAC IN BLOOM

(591) Culori revendicate:maro, crem

  
(531) Clasificare Viena:050513; 170217;

270502; 270503; 290112;  
(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
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animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02112
(151) 27.03.2013
(732) A S O C I A T I A  C H O P P E R

ACADEMY MC, Str. Vladeasa nr. 2,
bl. C77, sc. 1, et. 6, ap. 21, sector 6,
061673, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Chopper Academy Romania RIDE ON
OPEN ROAD MC
  
(531) Clasificare Viena:240108; 240115;

240117; 240125; 270112; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02087
(151) 27.03.2013
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

PARALELA 45

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:200702; 270511;

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii; materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare publicaţii.
39 Distribuire de cărţi şi publicaţii.
41 Organizarea de concursuri şcolare,
activităţi educative, publicare, publicare
on-line de cărţi şi publicaţii; servicii de
redactare şi editare cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02088
(151) 27.03.2013
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

Qvis

(591) Culori revendicate:verde
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 (531) Clasificare Viena:270501; 270503;
290103;  

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

16 Cărţi, publicaţii; materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare publicaţii.
39 Distribuire de cărţi şi publicaţii.
41 Organizarea de concursuri şcolare,
activităţi educative, publicare, publicare
on-line de cărţi şi publicaţii; servicii de
redactare şi editare cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02131
(151) 27.03.2013
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE ORIGINAL ALEXANDER HIGH
QUALITY Alcoholic Drink

(591) Culori revendicate:roşu, negru,
galben, maro, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:020120; 070508;

250119; 250708; 270501; 290115;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02101
(151) 27.03.2013
(732) S.C. KOBER S.R.L., Str. Uzinei nr.

2, Jud. Neamt, , COMUNA
DUMBRAVA ROSIE ROMANIA 

(540)

KOBER CAMELEON

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

  
(531) Clasificare Viena:031110; 031124;

270502; 270503; 270512; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
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lemnului; materiale pentru vopsit; materiale
pentru vopsit; mordanţi; răşini naturale în
stare brută; metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02113
(151) 27.03.2013
(732) S.C. TRES FACTORY S.R.L., Str.

Trivale nr. 38, Corp B (C4), Jud.
Argeş, 110058, PITEŞTI ROMANIA

(540)

TRES COMPUTER FACTORY

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270512;

270712; 270717; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de

înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasel 7 şi 9 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Servicii de distibuţie.
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, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; servicii de anchetă şi de
supraveghere cu privire la siguranţa
persoanelor şi a colectivităţilor; servicii
acordare de persoane cu evenimentele sociale
ca de exemplu serviciile de însoţire în
societate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02086
(151) 27.03.2013
(732) ALEXANDRU GHEORGHE, Str.

Turnului nr. 19, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)

GARDA NATIONALA SFANTUL
GHEORGHE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protejcţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02132
(151) 27.03.2013
(732) C O M P A G N I E  G E R V A I S

DANONE, 17 Boulevard Haussmann,
75009, PARIS FRANTA 

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

(540)

Danette

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270116; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel,
lapte aromat şi lapte bătut; produse lactate
cum ar fi deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi
de băut, brânză de vaci, băuturi simple sau
aromate produse în principal din lapte sau
produse lactate, băuturi lactate bazate în
principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut
de fructe; produse lactate sau aromate
fermentate.
30 Biscuiţi, cremă, mousse de ciocolată,
deserturi precum mousse ( produse de
cofetărie), produse de cofetărie, dulciuri,
ciocolată, terci pe bază de lapte, produse de
patiserie, prăjituri cu orez, prăjituri din griş,
deserturi făcute din cereale, budincă de orez,
cacao, cafea, băuturi pe bază de ciocolată sau
ceai, îngheţată, îngheţată produsă în principal
din iaurt, îngheţată, sorbete cu apă (îngheţată),
iaurturi îngheţate (îngheţată), sorbete cu apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02089
(151) 27.03.2013
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

Qedu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27.03.2013

16

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii; materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare publicaţii.
39 Distribuire de cărţi şi publicaţii.
41 Organizarea de concursuri şcolare,
activităţi educative, publicare, publicare
on-line de cărţi şi publicaţii; servicii de
redactare şi editare cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02116
(151) 27.03.2013
(732) S.C. STER MEXY PROTECT

S.R.L., Sat Osica de Jos, Str. Dealul
Mare, nr. 34, Jud. Olt, , COMUNA
OSICA DE JOS ROMANIA 

(540)
                 

PROTECT STER M

(531) Clasificare Viena:240115; 260416;
260418;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

lucrări de instalaţii electrice, instalare şi
reparare dispozitive de alarmă în caz de furt,
incendiu; instalare şi reparare camere video de
supraveghere.
38 Telecomunicaţii; dispecerat (transmitere de
mesaje).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii, în
domeniul serviciilor de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; în domeniul serviciilor
de siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor..
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02093
(151) 27.03.2013
(732) S.C. VIPER SPIRIT S.R.L., Str.

Alexandru Vlahuţă nr. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TACTICA OUTDOOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02090
(151) 27.03.2013
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

ÎMI PLACE SĂ CITESC

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
270524;  

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

16 Cărţi, publicaţii; materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare publicaţii.
39 Distribuire de cărţi şi publicaţii.
41 Organizarea de concursuri şcolare,
activităţi educative, publicare, publicare
on-line de cărţi şi publicaţii; servicii de
redactare şi editare cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02091
(151) 27.03.2013
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130, judeţul
Argeş, 110174, PITESTI ROMANIA

(540)

cercul de lectură & scriere creativă

(531) Clasificare Viena:260201; 270501;
270512;  

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

16 Cărţi, publicaţii; materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare publicaţii.
39 Distribuire de cărţi şi publicaţii.
41 Organizarea de concursuri şcolare,
activităţi educative, publicare, publicare
on-line de cărţi şi publicaţii; servicii de
redactare şi editare cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02119
(151) 27.03.2013
(732) S . C .  I N S T I T U T U L  D E

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

ICDA BUCUREŞTI VI-FORT
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(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru, alb

(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
260418; 270501; 290114;  

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

5 Produse  na tura le  energ izante ,
polivitaminice, sub dormă de pastă de miere
(supliment nutritiv de uz medical).
30 Produse naturale energizante,
polivitaminice, sub dormă de pastă de miere
(supliment nutritiv cu excepţia celor de uz
medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02103
(151) 27.03.2013
(732) S.C. NORTH STAR SHIPPING

S.R.L., Incinta Port Constanţa Dana
45, et. 1, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

NSS

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:261125; 270502;

270503; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02105
(151) 27.03.2013
(732) S.C. ZEGA STORE S.R.L., Str.

Alexandru Constantinescu nr. 34B,
etaj 1, cam. 1, sector 1, 013947,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ZEGA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02118
(151) 27.03.2013
(732) S.C. OLEOMET-SA S.R.L., Str. Sf.

Constantin nr. 24, ap. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLESTEROL-STOP OLEOMET

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030910; 250109;

270501; 270502; 270503; 270515;
290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02094
(151) 27.03.2013
(732) S.C. NELMAR S.R.L., Str. Lacului

nr. 16, bl. 660, judeţul Iaşi, 700704,
IASI ROMANIA 

(540)

nells BY NELMAR

(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
270501; 270507; 270515;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02121
(151) 27.03.2013
(732) A S O C I A T I A  R O M A N I A N

ASSOCIATION OF BIOMAS AND
BIOGAS (ARBIO), Str. Puţul lui
Zamfir, nr. 37, et. 4, birou nr. 23,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

ARBIO Romanian Association of Biomass
and Biogas
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(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:240723; 260201;

260207; 260725; 270503; 270507;
270515; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02104
(151) 27.03.2013
(732) S . C .  I N T E R C O M F I L M

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Popa
Rusu nr. 12, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DONA NINA pur şi simplu gourmet

(591) Culori revendicate:galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:010105; 050315;

080312; 080525; 110302; 250119;
270501; 270507; 270515; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02122
(151) 27.03.2013
(732) A S O C I A T I A  R O M A N I A N

ASSOCIATION OF BIOMAS AND
BIOGAS (ARBIO), Str. Puţul lui
Zamfir, nr. 37, et. 4, birou nr. 23,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARBIO Asociaţia Română de Biomasă şi
Biogaz

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben, roşu
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 (531) Clasificare Viena:240723; 260201;
260207; 260725; 270503; 270507;
270515; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02095
(151) 27.03.2013
(732) S.C. DI HAO INTERNATIONAL

IMPEX S.R.L., Bdul Vrancei nr. 12,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:090110; 241705;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02133
(151) 27.03.2013
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

EUROPE B.V., Computerweg 10,
3 5 4 2  D R ,  U T R E C H T
NETHERLANDS 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

AMIRELLE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Anticoncepţionale orale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02106
(151) 27.03.2013
(732) S.C. DIRECT DISTRIBUTIE

BIROTICA S.R.L., Str. Pogoanelor
nr. 147, et. 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

B4U

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270702; 270711; 270717; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Dosare din plastic şi carton, cutii arhivare,
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tipizate, notesuri adezive, plicuri, produse de
birotică şi papetărie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import export.
39 Servicii de transport, ambalare şi
depozitare mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02125
(151) 27.03.2013
(732) STE CONNECTED S.R.L., Sat

Ştefăneştii de Jos, Str. Parcului nr. 9,
Complex Cosmopolis, bl. C16, ap.
002, Jud. Ilfov, , COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

VACAMUUU

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030403;

260105; 260115; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, 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 din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri;condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02096
(151) 27.03.2013
(732) S.C. LUNCH BOX S.R.L., Bd. 21

Decembrie 1989 nr. 128-130, judeţul
Cluj, 400604, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Salad Box

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(Pantone 151C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02097
(151) 27.03.2013
(732) GHITE SORIN VOICU, cetăţean

român domiciliat în Monaco, avenue
Princesse Grace nr. 11, , MONACO
ROMANIA 

(540)

DP DORINA PALACE

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
268C), auriu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:240115; 240117;

240125; 240905; 270501; 270522;
290114;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 02107
(151) 27.03.2013
(732) S.C. BUSE GAZ S.R.L., Str. Drum

Între Tarlale nr. 102-112, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BUSE

(591) Culori revendicate:alb, albastru

 (531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270512; 290112;  

(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.
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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
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instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02114
(151) 27.03.2013
(732) S.C. YOLANS COM S.R.L., Str.

Calea Bucureşti nr. 100, judeţul
Bra şo v ,  5 0 0 4 1 8 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

YOLANS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; administrarea comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte

companii; agenţii de publicitate; actualizarea
materialelor publicitare; răspândirea
materialelor publicitare; închirieri de
echipamente şi aparatură de birou; publicitate
în aer liber; servicii de fotocopiere;
intermediere de achiziţii; publicarea textelor
publicitare; agenţii de publicitate; închirierea
de materiale publicitare; scrierea textelor
publicitare; publicitate radio; închirierea
spaţiilor publicitare; închirierea de aparate de
fotocopiere; închirierea aparaturii şi
echipamentelor de birou; închiriere de
mater ia l  publ ic i tar ;  reproducerea
documentelor; transcriere; dactilografiere;
scrierea textelor publicitare; distribuirea
materialelor publicitare; reproducerea
documentelor.
40 Laminare; tipărire litografică; tipărire
offset; finisarea hârtiei; tratarea hârtiei;
tipărirea şabloanelor; tratarea materialelor
textile cu presa permanentă; imprimarea
fotografică ;  legă tor ie;  asamblarea
personalizată de materiale pentru alţii;
tipografie; tipărire fotografică; tipărire prin
decorare prin site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02115
(151) 27.03.2013
(732) S.C. OPTIMED S.R.L., Str. Valea

Cetăţii nr. 34, bl. 37, sc. C, ap. 2,
Judeţul Braşov, 500289, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

OPTILUT

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02117
(151) 27.03.2013
(732) S.C. OMNIA S.R.L., Str. Căpitan

Corlăţescu nr. 32, judeţul Teleorman,
, ROŞIORI DE VEDE ROMANIA 

(540)

fabricademagie

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

24 Tesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte , încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02123
(151) 27.03.2013
(732) A S O C I A T I A  R O M A N I A N

ASSOCIATION OF BIOMAS AND
BIOGAS (ARBIO), Str. Puţul lui
Zamfir, nr. 37, et. 4, birou nr. 23,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE BIOMASĂ
ŞI BIOGAZ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02124
(151) 27.03.2013
(732) A S O C I A T I A  R O M A N I A N

ASSOCIATION OF BIOMAS AND
BIOGAS (ARBIO), Str. Puţul lui
Zamfir, nr. 37, et. 4, birou nr. 23,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIAN ASSOCIATION OF
BIOMASS AND BIOGAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02127
(151) 27.03.2013
(732) S.C. IMUNOSIM S.R.L., Str.

Şoimului nr. 22A, ap. 4, judeţul Cluj,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl.9E, ap.2,
judeţ Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

IMUNOSIM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente dietetice pentru uz uman, de uz
medical.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice şi a suplimentelor
dietetice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
42 Servicii pentru cercetarea şi dezvoltarea
unor suplimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02108
(151) 27.03.2013
(732) S . C .  I T O  I N D U S T R I E S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Drum Între Tarlale nr. 102-112, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ito Ito Industries International

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;

290113;  
(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.
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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02109
(151) 27.03.2013
(732) S . C .  K R O N  E V E N T  &

DECORATION S.R.L., Str. Dr. Ion
Raţiu nr. 8, ap. 1, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

KRON EVENT

(531) Clasificare Viena:050502; 250113;
250125; 270501;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 02134
(151) 27.03.2013
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

EUROPE B.V., Computerweg 10,
3 5 4 2  D R ,  U T R E C H T
NETHERLANDS 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

AMIRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Anticoncepţionale orale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02135
(151) 27.03.2013
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

EUROPE B.V., Computerweg 10,
3 5 4 2  D R ,  U T R E C H T
NETHERLANDS 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

YARINELLE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Anticoncepţionale orale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02136
(151) 27.03.2013
(732) TEVA PHARMACEUTICALS

EUROPE B.V., Computerweg 10,
3 5 4 2  D R ,  U T R E C H T
NETHERLANDS 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

YARINE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Anticoncepţionale orale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02120
(151) 27.03.2013
(732) S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT

S.A., Intrarea Serelor nr. 2, sector 4,
042124, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOFIGAL

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

  
(531) Clasificare Viena:031102; 270502;

270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
paste de dinţi; deodorante de uz personal;
odorizante de cameră; produse igienice care
reprezintă articole de toaletă.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman;
suplimente dietetice destinate a completa o
dietă normală sau a avea beneficii asupra
sănătăţii; dezinfectanţi.
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, înlocuitori de cafea,pâine,
patiserie şi cofetărie, miere, oţet, condimente.
31 Fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor: 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; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni; consiliere
farmaceutică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 02137
(151) 27.03.2013
(732) S.C. PANORAMEDIA SOUND

VIDEO & LIGHT S.R.L., B-dul
Carol I nr. 86, bl. 20E, sc. A, et. 1, ap.
7, judeţul Prahova, , CÂMPINA
ROMANIA 

(540)
               

COLORS IN STEREO

(591) Culori revendicate:verde, galben, mov,
roşu, albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270504;

270512; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-DVD-uri.
16 Postere, afişe, fotografii, banere, roll-up.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare prin
radio.
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. 

˜˜˜˜˜˜˜


