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Cereri Mărci publicate în 13.02.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 00822 06/02/2015 S.C. HILCON S.R.L. SizeMax

2 M 2015 00823 06/02/2015 S.C. BITULPETROLIUM SERV
S.R.L.

BITUL PETROLIUM

3 M 2015 00824 06/02/2015 S.C. DMAINVESTOR S.R.L. DMA Trans Logistic

4 M 2015 00825 06/02/2015 ASOCIAŢIA CULTURALĂ
DEVART DEVA

CONCERT DE ANUL NOU - 30
Decembrie la DEVA

5 M 2015 00827 06/02/2015 SIMA OANA MĂDĂLINA NAUTIC LINE

6 M 2015 00828 06/02/2015 ADAM PETRU AUGUSTIN RARO

7 M 2015 00829 06/02/2015 S.C. TEXCO
INDUSTRIETECHNIK S.R.L.

Texco Always together

8 M 2015 00830 06/02/2015 S.C. REMAT GROUP
MANAGEMENT S.R.L.

SR strategic resources

9 M 2015 00834 06/02/2015 S.C. BEST DUMFARM S.R.L. best dumfarm

10 M 2015 00837 06/02/2015 PATRIARHIA ROMÂNĂ ZIARUL
LUMINA

LUMINA

11 M 2015 00838 06/02/2015 FUNDATIA ROMANA DE AIKIDO
AIKIKAI

NOBORI JAPANES
RESTAURANT
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(210) M 2015 00822
(151) 06/02/2015
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10, ap. 34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

SizeMax

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

5 Suplimente alimentare şi dietetice;
suplimente alimentare şi preparate dietetice;
preparate pentru facilitarea actului sexual.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00823
(151) 06/02/2015
(732) S.C. BITULPETROLIUM SERV

S.R.L., Str. Trandafirilor nr. 33,
Comuna Brazi, judeţul Prahova, ,
BRAZII DE SUS ROMANIA 

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

(540)

BITUL PETROLIUM

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:070106; 270508;
290101;  

(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 sudură metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lum?nari şi fitile pentru iluminat.
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 Consultanţă în domeniul afacerilor;
consultanţă în planificarea afacerilor;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
consultanţă privind managementul afacerilor,
inclusiv prin internet, toate acestea cu referire
la clasele 1, 4, 37, 39, 40 şi 42.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
40 Tratament de materiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 06.02.2015

3

(210) M 2015 00824
(151) 06/02/2015
(732) S.C. DMAINVESTOR S.R.L., Str.

Dr. Victor Babeş nr. 41, sc. B, ap. 50,
judeţul Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

DMA Trans Logistic

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(pantone 1655), gri închis (pantone
431), gri deschis (pantone 428)

(531) Clasificare Viena:260301; 270508;
290114;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00825
(151) 06/02/2015
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ

DEVART DEVA, Aleea Neptun nr.
37, bl. 37, ap. 48, judeţul Hunedoara,
330166, DEVA ROMANIA 

(540)

CONCERT DE ANUL NOU - 30
Decembrie la DEVA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00827
(151) 06/02/2015
(732) SIMA OANA MĂDĂLINA, Str.

Salvatorului nr. 15, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PITU AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., Şos. Mihai
Bravu, nr.286, bl. 2, sc. C, ap. 83,
Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

NAUTIC LINE
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 (531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270511;  

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

39 Transport; organizarea de călătorii şi în
special organizarea croazierelor închiriere de
ambarcaţiuni.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
simpozioane, conferinţe; competiţii sportive;
închirierea echipamentelor sportive şi de
scufundări; furnizarea servicilor de
amuzament.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00828
(151) 06/02/2015
(732) ADAM PETRU AUGUSTIN, Str.

Dr. Aurel Lazăr nr. 20, judeţul Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(740) PITU AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., Şos. Mihai
Bravu, nr.286, bl. 2, sc. C, ap. 83,
Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

RARO

(531) Clasificare Viena:260118; 270514; 
 

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele de mai sus pentru a
permite clienţilor să le achiziţioneze cât mai
comod; comercializarea en-gros şi en detail;
prezentarea pentru vânzare prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; activităţi de
import-export; lanţuri de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00829
(151) 06/02/2015
(732) S . C .  T E X C O

INDUSTRIETECHNIK S.R.L., Str.
Doljului nr. 2, ap. 88, judeţul Sibiu,
550063, SIBIU ROMANIA 

(540)

Texco Always together

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

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
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excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare;
prese (maşini de uz industrial), prese de
netezire, prese rotative cu abur, portabile
pentru ţesături, maşini de călcat, maşini pentru
industria textilă, cuţite (componente de
maşini); maşini de cusut; maşini de ştanţare;
maşini de tăiat pielărie; maşini pentru
prelucrarea pielăriei; aparate pentru
prelucrare; maşini de etichetat; umidificatoare
şi dezumidificatoare.
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,
plottere.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; fier de călcat cu abur pentru
ţesături, instalaţii pentru generarea aburului,
boilere, altele decât componente de maşini.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00830
(151) 06/02/2015
(732) S . C .  R E M A T  G R O U P

MANAGEMENT S.R.L., Bd. Mircea
Eliade nr. 14, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SR strategic resources

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(Pantone 173)

(531) Clasificare Viena:060104; 140701;
150709; 180108; 270502; 290112;  

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00834
(151) 06/02/2015
(732) S.C. BEST DUMFARM S.R.L.,

Aleea Vitioarei nr. 6, Judeţul Prahova,
, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

best dumfarm

(531) Clasificare Viena:050516; 050519;
270502;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni
şianimale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 00837
(151) 06/02/2015
(732) PATRIARHIA ROMÂNĂ ZIARUL

LUMINA, Bdul. Regina Maria nr. 1,
sector 4, 040121, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L., Str.
Moldovei nr. 10, bloc CRINUL, sc. A,
ap. 28, judeţ Iaşi PAŞCANI

(540)

LUMINA

(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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 00838
(151) 06/02/2015
(732) FUNDATIA ROMANA DE

AIKIDO AIKIKAI, Str. Unirii nr. 3,
ap. 5, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

NOBORI JAPANES RESTAURANT

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:210325; 270508;

2803; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜


