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(210) M 2012 06263
(151) 29.10.2012
(732) S.C. ROSSI S.R.L., Str. Traian

Lalescu bl. 15, sc. 3, ap. 21, judeţul
Caraş-Severin, , REŞIŢA ROMANIA

(540)

Prăjitura WOW

(591) Culori revendicate:mov, roz, alb
(531) Clasificare Viena:080116; 260118;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de cofetărie şi patiserie.
43 Restaurante, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 06743
(151) 30.10.2012
(732) S.C. PRESCON PIATRA MARE

SA - HOTEL PIATRA MARE, Str.
Poienelor nr. 5, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

PM

(591) Culori revendicate:bordeaux, ivory

  
(531) Clasificare Viena:010315; 260118;

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

clase:
41 Servicii de agrement (petrecerea timpului
liber).
43 Servicii de cazare temporară; alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06943
(151) 26.10.2012
(732) S.C. TEHSINO INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Glădiţei nr. 42, bl. T6, et.
12, ap. 1201, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TEHSINO

 
(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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06944
(151) 26.10.2012
(732) S.C. COMATI PSG S.R.L., Bdul.

General Ion Dragalina nr. 24, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA 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)

COMATI PSG travel & more

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270508;

270515; 290104;  
(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 2012 06970
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

ÎNVĂŢARE STANDARD aprofundare
(531) Clasificare Viena:260106; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06945
(151) 26.10.2012
(732) S.C. DIERNA CONSTRUCT

S.R.L., Str. Armoniei nr. 23A
(Tronson T3), sc. 3, et. 4, ap. 22,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

APOLODOR RESIDENCE
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(591) Culori revendicate:maro, negru, crem
  
(531) Clasificare Viena:020101; 020122;

260418; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06971
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

EDUTEST.RO

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06972
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

GHIDUL elevului
(531) Clasificare Viena:020725; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 06973
(151) 26.10.2012
(732) S.C. CREATE DIRECT S.R.L., Str.

Gheorghe Missail nr. 50, parter,
camera 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Rewards Direct
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
152C), negru (pantone Process Black
C)

  
(531) Clasificare Viena:210114; 260116;

270524; 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
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
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06961
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

INVĂŢARE DE EXCELENŢĂ
SUPERSUCCES

(531) Clasificare Viena:260106; 260418;
270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06946
(151) 26.10.2012
(732) S.C. SMILE MEDIA S.R.L., Calea

Victoriei nr. 21-23, cam. 44, et. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

smilemedia.ro
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(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

270508; 290101;  
(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
siguranţa (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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare, publicaţii
electronice care pot fi descărcate.
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; publicaţii; buletine
informative.
35 Publicitate; publicitate on-line; updatarea
materialelor publicitare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea; sistematizarea şi
updatarea informaţiilor în baze de date de
servicii de web log; furnizare de informaţii on
line din serviciile menţionate în această clasă.
36 Asigurări, afaceri financiare; afaceri

monetare; afaceri imobiliare; furnizare de
informaţii on-line din domeniul serviciilor
menţionate în această clasă.
38 Telecomunicaţii; servicii de agenţie de
ştiri; furnizarea de informaţii on line din
domeniul juridic.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea on line de
publicaţii electronice ce nu pot fi descărcate;
publicarea on line de ziare şi de cărţi
electronice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii dede analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii în domeniul IT (Information
Technology ) şi computere. 
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06962
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

REVISTA INVATAMANTULUI
PREUNIVERSITAR - RIP
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(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06974
(151) 26.10.2012
(732) GLAXOSMITHKLINE TRADING

SERVICES LIMITED, 6900 Cork
Airport Business Park, Kinsale Road,
, CORK IRLANDA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GLYPOCHEK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse/preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06975
(151) 26.10.2012
(732) GLAXOSMITHKLINE TRADING

SERVICES LIMITED, 6900 Cork
Airport Business Park, Kinsale Road,
, CORK IRLANDA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

XERBEVO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse/preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06947
(151) 26.10.2012
(732) S.C. AFINUL S.R.L., Sat Giurtelecu

Hododului nr. 375, Judeţul Satu Mare,
, COMUNA HODOD ROMANIA 

(540)

Livada Transilvană gusturi ca acasă

(591) Culori revendicate:roşu, maro deschis,
verde, maro închis

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270507;

270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06963
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

OFICIUL pentru STANDARDIZARE
EVALUARE si PERFORMANTA în
EDUCATIE - OSEPE
  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

270515; 270517; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06964
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

INVĂŢARE DE INIŢIERE,
SUSŢINERE, REMEDIERE

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06976
(151) 26.10.2012
(732) STEFAN SZENTKIRALYI, Str.

Noua nr. 1, bl. N11, sc. A, et. 2, ap. 5,
Jud. Sălaj, , ZALAU ROMANIA 

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

(540)

cadoria

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 2012 06965
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

ÎNVĂŢARE DE CONSOLIDARE
ANTRENAMENT
  
(531) Clasificare Viena:260106; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 06966
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

R CM COMPUTER MATH
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(531) Clasificare Viena:270502; 270515;
270517;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06977
(151) 26.10.2012
(732) HIRCIU DENISA LOREDANA, Str.

Constantin Brâncoveanu nr. 76, bl. 11,
sc. F, ap. 10, jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(732) PETRACHE ALEXANDRU
MIHAI, Şos. Olteniţei, bl. G5, ap. 58,
et. 5, , 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)

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
albastru, crem, maro

(531) Clasificare Viena:070312; 130302;
290115;  

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 06967
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

GHIDUL PROFESORULUI

(531) Clasificare Viena:020117; 020315;
020517; 120109; 120110;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06978
(151) 30.10.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

MIOVENI, Str. Tudor Muşatescu, bl.
V2B, parter, judeţul Argeş, ,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

SĂRBĂTOAREA IGNATULUI ÎN
ARGEŞ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06968
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

GHIDUL PARINTELUI

  
(531) Clasificare Viena:020523; 020711;

020723; 270509;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06969
(151) 26.10.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

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

(540)

TESTE EDU - RO

  
(531) Clasificare Viena:241513; 260418;

270515; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci 26.10-30.10.2012

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06952
(151) 26.10.2012
(732) SERVICIUL ROMÂN DE

INFORMAŢII, Bd. Libertăţii nr. 14,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SRI Patria a priori SERVICIUL ROMAN
DE INFORMATII ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 533C)

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260113;

260118; 260121; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare călătorii, în special:
transport aerian, transport protejat de valori,
transport păzit de valori, transport cu maşini
blindate, transport corespondenţă oficială,
transport terestru, logistică de transport,

transport naval, salvare subacvatică, transport
cu ambulanţa, închiriere maşini, servicii de
curierat, escortare călători, transport livrare de
bunuri, depozitarea fizică a datelor şi
documentelor stocate electronic.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale, în special: academii; organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea congreselor; organizarea şi
susţinerea seminarilor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; internate; servicii
de bibliotecă mobilă; antrenament (instruire);
organizarea de competiţii; informaţii
referitoare la educaţie; examinări
educaţionale; servicii educaţionale;
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale; antrenament
gimnastic; servicii ale cluburilor de sănătate;
biblioteci; furnizarea serviciilor de muzee;
organizarea competiţiilor sportive; furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile;
publicara cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; predare în
învăţământ; publicarea textelor, altele decât
textele publicitare.
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.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale, în
special: inspecţii de bagaje pentru securitate;
gărzi de corp; servicii de însoţire; consultanţă
în materie de securitate; gărzi; gărzi de
noapte; inspectarea fabricilor pentru
securitate; cercetări juridice; servicii privind
litigiile; consultanţă de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06953
(151) 26.10.2012
(732) SERVICIUL ROMÂN DE

INFORMAŢII, Bd. Libertăţii nr. 14,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRIGADA ANTITERORISTA

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), galben (Pantone
012C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare călătorii, în special:
transport aerian, transport protejat de valori,
transport păzit de valori, transport cu maşini
blindate, transport corespondenţă oficială,
transport terestru, logistică de transport,
transport naval, salvare subacvatică, transport
cu ambulanţa, închiriere maşini, servicii de
curierat, escortare călători, transport livrare de
bunuri, depozitarea fizică a datelor şi
documentelor stocate electronic.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale, în special: academii; organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea congreselor; organizarea şi
susţinerea seminarilor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; internate; servicii
de bibliotecă mobilă; antrenament (instruire);
organizarea de competiţii; informaţii
referitoare la educaţie; examinări
educaţionale; servicii educaţionale;
organizarea expoziţiilor pentru scopuri

culturale sau educaţionale; antrenament
gimnastic; servicii ale cluburilor de sănătate;
biblioteci; furnizarea serviciilor de muzee;
organizarea competiţiilor sportive; furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; predare în
învăţământ; publicarea textelor, altele decât
textele publicitare.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale, în
special: inspecţii de bagaje pentru securitate;
gărzi de corp; servicii de însoţire; consultanţă
în materie de securitate; gărzi; gărzi de
noapte; inspectarea fabricilor pentru
securitate; cercetări juridice; servicii privind
litigiile; consultanţă de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06948
(151) 26.10.2012
(732) C A B I N E T  M E D I C A L

I N D I V I D U A L  D R .  D I N U
CRISTIAN DORIN, Str. Iancu
Flondor nr. 16, ap. 2, Judeţul Timiş,
300358, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) C A B I N E T  M E D I C A L
I N D I V I D U A L  D R .  D I N U
STEFANIA, Str. Iancu Flondor nr.
16, ap. 2, Judeţul Timiş, 300358,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) C A B I N E T  M E D I C A L
INDIVIDUAL DR. POPESCU
OANA, Str. Iancu Flondor nr. 16, ap.
2 ,  Jude ţul  Timiş ,  300358,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

FamilyDentalClinic
(591) Culori revendicate:portocaliu, mov,

verde
(531) Clasificare Viena:020910; 260414;

270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06949
(151) 26.10.2012
(732) BOTTA IULIAN MIHAI, Bd.

Lascăr Catargiu nr. 11A, sc. A, et. 6,
ap. 29, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AOPA ROMANIA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06954
(151) 26.10.2012
(732) SERVICIUL ROMÂN DE

INFORMAŢII, Bd. Libertăţii nr. 14,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRIGADA ANTITERO

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black), galben (Pantone
012C)

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290112;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare călătorii, în special:
transport aerian, transport protejat de valori,
transport păzit de valori, transport cu maşini
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blindate, transport corespondenţă oficială,
transport terestru, logistică de transport,
transport naval, salvare subacvatică, transport
cu ambulanţa, închiriere maşini, servicii de
curierat, escortare călători, transport livrare de
bunuri, depozitarea fizică a datelor şi
documentelor stocate electronic.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale, în special: academii; organizarea şi
susţinerea colocviilor; organizarea şi
susţinerea conferinţelor; organizarea şi
susţinerea congreselor; organizarea şi
susţinerea seminarilor; organizarea şi
susţinerea simpozioanelor; internate; servicii
de bibliotecă mobilă; antrenament (instruire);
organizarea de competiţii; informaţii
referitoare la educaţie; examinări
educaţionale; servicii educaţionale;
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale; antrenament
gimnastic; servicii ale cluburilor de sănătate;
biblioteci; furnizarea serviciilor de muzee;
organizarea competiţiilor sportive; furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile;
publicarea cărţilor; publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; predare în
învăţământ; publicarea textelor, altele decât
textele publicitare.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale, în
special: inspecţii de bagaje pentru securitate;
gărzi de corp; servicii de însoţire; consultanţă
în materie de securitate; gărzi; gărzi de
noapte; inspectarea fabricilor pentru
securitate; cercetări juridice; servicii privind
litigiile; consultanţă de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06950
(151) 26.10.2012
(732) S.C. CLINICA DENTARA

DENTAL TOUR S.R.L., Str.
Ardealul nr. 77, Judeţul Timiş,
300154, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Inn Dental Dental Clinic
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06951
(151) 26.10.2012
(732) S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L., Str.

Gorgan Spătarul nr. 41, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RAI 88
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06957
(151) 26.10.2012
(732) S.C. KRINNER ROMANIA S.R.L.,

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 9, bl. I1,
sc. 2, et. 2, sector 1, 011732,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŢigMuc

(591) Culori revendicate:gri

  
(531) Clasificare Viena:100103; 270508;

270515; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Scrumiere pentru fumători.
35 Prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail (expoziţii cu scop
comercial şi de vânzare).
39 Livrări de bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06958
(151) 26.10.2012
(732) S.C. PANGRAM S.A., Str. Timişorii

nr. 4, Jud. Caraş Severin, 320232,
REŞIŢA ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

Ubernuts. Gustul uber alles!

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06955
(151) 26.10.2012
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et.
7, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOFFMAYER PROFESSIONAL
COOKWARE

  
(531) Clasificare Viena:241314; 260418;

270507; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras. 
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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase. 
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti din sticlă, ceşti
din porţelan, pahare din sticlă, pahare din
porţelan, farfurii din sticlă, farfurii din
porţelan, oale din inox, oale din aluminiu,

tigăi din aluminiu, tigăi din inox, tigăi cu
înveliş ceramic, tigăi cu înveliş neaderent,
oale cu înveliş ceramic, produse de uz casnic,
electrocasnice (tocător electric, mixer,
toaster), aparate de masaj, ventilatoare,
tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe), cântar
digital, decoraţiuni din porţelan (bibelouri,
statuete, vaze, flori decorative), ornamente de
Crăciun, (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07002
(151) 29.10.2012
(732) S.C. GTS SOLUTION S.R.L., Str.

Nicolae Roşu nr. 24, sector 3, 033106,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROBIOSAN

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine, servicii editoriale şi redacţionale,
redactare texte publicitare.
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 2012 06979
(151) 29.10.2012
(732) NAIL ART STUDIO S.R.L., Str.

Călăraşilor nr. 77, ap. 5, judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

nail art professionals
(531) Clasificare Viena:170202; 270507;

270511; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice. 
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
cosmetice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06980
(151) 29.10.2012
(732) S . C .  A  &  B  P H A R M

CORPORATION S.R.L., Broşteni,
jud. Neamţ, 617018, BAHNA
ROMANIA 

(540)

OXYGEN FARMACIE

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:241705; 260106;

260116; 270515; 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. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06994
(151) 29.10.2012
(732) S.C. HOLD GOLD S.R.L., Str.

Tipografiei nr. 6, Jud. Cluj, 400401,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Regal lux

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste metale, placate sau nu necuprinse în
alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06997
(151) 29.10.2012
(732) S.C. HEADVERTISING S.R.L., Str.

Uranus nr. 150, et. 1, sector 5, 050826,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEO DANCE

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

3 Produse de curăţare şi produse de toaletă;
deodorante de uz personal sau veterinar;
odorizante de cameră; produse igienice care
reprezintă articole de toaletă, înălbitori şi alte
substanţe pentru spălare; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi preparate
abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă
de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07003
(151) 29.10.2012
(732) GHERASIM LAURENTIU, Str.

Episcop Vulcan nr. 23, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUILA

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
030717; 030724; 260415; 260418;
270303; 270517;  

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

41 Servicii oferite de o trupă muzicală.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07004
(151) 29.10.2012
(732) S . C .  I N C A N D E S C E N T

MARKETING S.R.L., Str. Plantelor
nr. 19, corp C, parter, sector 2,
0123971, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRAND AMBASSADOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; cercetarea pieţei;
agenţii de publicitate; compilarea
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informaţiilor în fişiere electronice; compilaţii
statistice; difuzarea de anunţuri publicitare;
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane); gestionare
de fişiere informatice; organizare de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare;
prezentare de produse; promovarea vânzărilor
pentru terţi; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; redactare de texte publicitare;
relaţii publice; sondaje de opinie; publicare de
texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06981
(151) 29.10.2012
(732) COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA,

B-dul Eroilor nr. 7, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Colegiul Naţional Unirea, Braşov, 1897,
Ama sapientiam

 
(531) Clasificare Viena:050106; 070101;

260116; 260117; 260118; 260121;
270507; 270511;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site web. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06956
(151) 26.10.2012
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et.
7, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KAISERHOFF KITCHENWARE &
ACCESSORIES

(531) Clasificare Viena:260418; 261107;
270508; 270515; 270517;  

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

8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras. 
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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase. 
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti din sticlă, ceşti
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din porţelan, pahare din sticlă, pahare din
porţelan, farfurii din sticlă, farfurii din
porţelan, oale din inox, oale din aluminiu,
tigăi din aluminiu, tigăi din inox, tigăi cu
înveliş ceramic, tigăi cu înveliş neaderent,
oale cu înveliş ceramic, produse de uz casnic,
electrocasnice (tocător electric, mixer,
toaster), aparate de masaj, ventilatoare,
tacâmuri (cuţite, linguri, furculiţe), cântar
digital, decoraţiuni din porţelan (bibelouri,
statuete, vaze, flori decorative), ornamente de
Crăciun, (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06998
(151) 29.10.2012
(732) S . C .  S Y S C O M  W A T E R

TECHNOLOGY S.R.L., Str. Calea
Plevnei 172, et. 3, biroul nr. 1 (camera
nr. 1), sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

SYSCOM WATER TECHNOLOGY

(591) Culori revendicate:albastru închis şi
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:011524; 260316;

270501; 270515; 290104;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on line într-o reţea
computerizată; servicii de import-export;
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse în mod special a celor din clasele 7, 9,
11 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; servicii de
forări puţuri de apă; servicii de pompare apă.
39 Servicii privind alimentarea, transportul şi
distribuţia apei; aducţiunea şi captarea
(colectarea) apei; servicii de înmagazinare a
apei în rezervoare; servicii privind depozitarea
deşeurilor.
40 Servicii de epurare şi tratare ape uzate;
tratarea deşeurilor; tratarea nămolurilor şi a
altor deşeuri; reciclare deşeuri; împrospătare
aer.
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 2012 06960
(151) 26.10.2012
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom
City), 013329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

În căutarea lui Andrei
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipament de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Materiale de hârtie şi imprimate: reviste,
fotografii, cataloage periodice, fluturaşi şi
broşuri, materiale promoţionale şi publicitare;
articole de birou; materiale plastice pentru
ambalaj.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicare
prin mijloace electronice; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
difuzarea on-line de programe educaţionale şi
instruire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; jocuri şi concursuri.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea şi
menţinerea de site web.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06959
(151) 26.10.2012
(732) S.C. RENICO IND S.A., Str.

Simpozionului nr. 3, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

ReNiCo

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260411;

270507; 270508; 270511; 290104;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci 26.10-30.10.2012

(210) M 2012 06999
(151) 29.10.2012
(732) S.C.  SYSCOM PROCESS

CONTROL S.R.L., Calea Plevnei nr.
172, et. 3, camera 2, birou nr. 2, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

SYSCOM PROCESS CONTROL

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260303; 260307;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on line într-o reţea
computerizată; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 7, 9, 11 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
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 2012 07005
(151) 29.10.2012
(732) NICA MARIA, Str. Ion Vodă nr. 5,

Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

MARIA CALLATIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; cărţi, publicaţii. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07000
(151) 29.10.2012
(732) S.C. BUSINESS CHANNELS

CONNECT S.R.L., Str. Siriului nr.
15, bl. 16 E, sc.B, ap. 38, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

SYSCOM

(591) Culori revendicate:albastru închis
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270517;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; regruparea
în avantajul terţilor a diverselor produse în
mod special a celor din clasele 7, 9, 11 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07001
(151) 29.10.2012
(732) S.C. BUSINESS CHANNELS

CONNECT S.R.L., Str. Siriului nr.
15, bl. 16 E, sc.B, ap. 38, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ELCO IMPEX SYSCOM

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:261525; 270503;

270508; 270511; 270515; 270517;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; regruparea
în avantajul terţilor a diverselor produse în
mod special a celor din clasele 7, 9, 11
(echipament informatic şi de telecomunicaţii,
componente şi echipamente electronice, alte
maşini şi echipamente)(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publictate on
line pe o reţea de computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07006
(151) 29.10.2012
(732) S.C. TRAVEL MEDICAL

SOLUTIONS S.R.L., Drumul
Taberei nr. 89, bl. R1, sc. B, ap. 63,
sector 6, 061418, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

travel medical

(591) Culori revendicate:gri (pantone 407C),
albastru (pantone 549 C), gri închis
(pantone 411C)

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270515;

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

clase:
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39 Transport, organizarea de călătorii.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07007
(151) 29.10.2012
(732) S.C. TRAVEL MEDICAL

SOLUTIONS S.R.L., Drumul
Taberei nr. 89, bl. R1, sc. B, ap. 63,
sector 6, 061418, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TopMedicaltravel
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport, organizarea de călătorii.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06982
(151) 29.10.2012
(732) MOHAMED ZAHER, Str. Lacului

nr. 21, judeţul Constanţa, , OVIDIU
ROMANIA 

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

(540)

ARENA MEDICALA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:240101; 270502;

290113;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07008
(151) 29.10.2012
(732) CARABET CRISTINA, Calea

Călăraşilor nr. 174, bl. 58, et. 4, ap.
11, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE ROCK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06983
(151) 29.10.2012
(732) S.C. BIO COVER DECOR S.R.L.,

Sat Ulmi, str. Principală nr. 384A,
judeţul Dâmboviţa, , COM. ULMI
ROMANIA 

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

(540)

BIO COVER MULCI

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270507;

270515; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,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. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06984
(151) 29.10.2012
(732) MAFTEI CARMEN ELENA, Str.

Steluţei nr. 12, bl. FE 13, sc. A, ap. 1,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

WATER Water Across Time in
Engineering Research

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06995
(151) 30.10.2012
(732) MIOARA VIORICA STAN, Str.

Tudor Vladimirescu nr. 56, Jud.
Vîlcea, 254300, BĂILE OLĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

VOCEA PRESEI

  
(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.
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 2012 06988
(151) 29.10.2012
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

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

(540)

PRIMO BY LifeCare

  
(531) Clasificare Viena:050314; 261109;

270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06989
(151) 29.10.2012
(732) CRANGUS VALERIU, Str. I. T.

Meschendorfer nr. 359, judeţul
Braşov, , SAT SANPETRU
ROMANIA 

(540)

Impulse SUPREME

  
(531) Clasificare Viena:260416; 261525;

270501; 270507; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparatură electronică, aparate de cântărire,
de măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare).
10 Dispozitive medicale.
35 Servicii de import şi regruparea în
avantajul terţilor a dispozitivelor medicale şi
a aparatelor electronice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06990
(151) 29.10.2012
(732) CRANGUS VALERIU, Str. I. T.

Meschendorfer nr. 359, judeţul
Braşov, , SAT SANPETRU
ROMANIA 

(540)

Delicafe

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Cafenele şi restaurante; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06991
(151) 29.10.2012
(732) S.C. RONDOCARTON S.R.L., Str.

Aviatorilor nr. 2A, Sat Sânnicoară,
judeţul Cluj, 407042, APAHIDA
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 7, judeţ Cluj DEJ

(540)

RONDOCARTON

  
(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);
materiale didactice sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de import-export;
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06992
(151) 29.10.2012
(732) S.C. IL COMPEL IMPEX S.R.L.,

Str. Principală nr. 408, judeţul Mureş,
547505, RUŞII-MUNŢI ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

IC ILCOMPEL
(591) Culori revendicate:albastru, maro,

negru

  
(531) Clasificare Viena:020921; 270512;

270519; 290113;  
(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 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; activităţi de import-export;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06993
(151) 29.10.2012
(732) HUGEANU HALAS LUCIAN

PETRU, Bd. Basarabia nr. 10, et. 3,
ap. 5, sector 2, 022102, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Halas Boutique

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07030
(151) 30.10.2012
(732) S.C. ONETOUCH ADVERTISING

GRUP S.R.L., Str. Prieteniei nr. 9, bl.
28, SC. B, ap. 35, Jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

CLEVER TAXI

(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
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
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07031
(151) 30.10.2012
(732) KIA MOTORS CORPORATION,

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu,, ,
SEOUL REPUBLICA COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCURESTI

(540)

KIA QUORIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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12 Automobile, camioane, autobuze,
microbuze, automobile pe patru roţi,
furgonete, minifurgonete, vehicule utilitare
pentru sport, motoare electrice pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre,
mânere pentru uşi de automobile, airbag-uri
(dispozitive de siguranţă pentru automobile),
ştergătoarele pentru parbrize, capote pentru
motoare de automobile, pompe de aer
(accesorii auto), semnalizatoare pentru
automobile, dispozitive antiorbire pentru
automobile, oglinzi retrovizoare pentru
automobile, bare de protecţie pentru
automobile, caroserii de automobile, parbrize,
scaune de siguranţă pentru copii pentru
automobile, volane pentru automobile, trepte
pentru automobile, roţi pentru automobile,
huse de scaun pentru automobile, centuri de
siguranţă pentru vehicule, vehiculele electrice,
piese structurale şi accesorii pentru
automobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07009
(151) 30.10.2012
(732) S.C. ADFISH EXPERT S.R.L., Str.

Sf. Apostoli Petru şi Pavel nr. 15,
camera 1, bl. A40, sc. A, et. 2, ap. 4,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

CARPONIZER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07010
(151) 30.10.2012
(732) S.C. MYMN EVENTS S.R.L., Bdul.

Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 1, et. 7, ap.
26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SINGLES Y PARTY

(591) Culori revendicate:gri, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 110302;

241511; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07011
(151) 30.10.2012
(732) S.C. MYMN EVENTS S.R.L., Bdul.

Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 1, et. 7, ap.
26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

icebreakers
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(591) Culori revendicate:negru, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07033
(151) 30.10.2012
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCURESTI

(540)

SMART FIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Batiste din material textil.
25 Îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi băieţi;
cămăşi, jachete; pantaloni, pulovere, pantaloni
scurţi, blugi, costume, îmbrăcăminte rezistentă
la apă, cravate, cravate ascot, măşti pentru
dormit, dopuri pentru urechi (îmbrăcăminte),
protectoare pentru guler, batiste de buzunar,
mănuşi (îmbrăcăminte), eşarfe, suspensoare,
şosete, lenjerie intimă, pijamale, halate,
costume de baie, ciorapi, mănuşi, curele,

vestoane, parka, veste, tricouri, toate
produsele menţionate destinate exclusive
pentru bărbaţi şi băieţi şi neincluse în alte
clase; acoperăminte pentru cap pentru bărbaţi
şi băieţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07026
(151) 30.10.2012
(732) S.C. GTI TAXI LINE S.R.L., Str.

Turnu Măgurele nr. 2-10, camera 3A,
et. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GTI TAXI

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

270501; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07034
(151) 30.10.2012
(732) S . C .  T H I N K B I G

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Sarafinesti nr. 16 B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KING KEBAB
 (531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07012
(151) 30.10.2012
(732) S.C. TRILULILU S.A., Aleea Bâlea

nr. 9G, Corp C3, ap.2, judeţ Cluj,
400687, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Zonga MUZICĂ NELIMITATĂ MEREU
CU TINE

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
mov, roz

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

261107; 270503; 270507; 270515;
290115;  

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

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.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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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 de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07027
(151) 30.10.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HEIDI PURE

  
(531) Clasificare Viena:050521; 190903;

250119; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07028
(151) 30.10.2012
(732) S.C. ONETOUCH ADVERTISING

GRUP S.R.L., Str. Prieteniei nr. 9, bl.
28, SC. B, ap. 35, Jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

CHEM TAXI
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 (531) Clasificare Viena:020125; 260414;
270512;  

(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
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
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07029
(151) 30.10.2012
(732) S.C. ONETOUCH ADVERTISING

GRUP S.R.L., Str. Prieteniei nr. 9, bl.
28, SC. B, ap. 35, Jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

CHEM PIZZA
(531) Clasificare Viena:020111; 260414;

270512;  
(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
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
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07013
(151) 30.10.2012
(732) S.C. TRILULILU S.A., Aleea Bâlea

nr. 9G, Corp C3, ap.2, judeţ Cluj,
400687, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Zonga MUZICĂ NELIMITATĂ MEREU
CU TINE
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(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
gri

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

261107; 270503; 270507; 270515;
290114;  

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

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.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.
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 2012 07032
(151) 30.10.2012
(732) KIA MOTORS CORPORATION,

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu,, ,
SEOUL REPUBLICA COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCURESTI

(540)

KIA K9

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270711; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Automobile, camioane, autobuze,
microbuze, automobile pe patru roţi,
furgonete, minifurgonete, vehicule utilitare
pentru sport, motoare electrice pentru vehicule
terestre, motoare pentru vehicule terestre,
mânere pentru uşi de automobile, airbag-uri
(dispozitive de siguranţă pentru automobile),
ştergătoarele pentru parbrize, capote pentru
motoare de automobile, pompe de aer
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(accesorii auto), semnalizatoare pentru
automobile, dispozitive antiorbire pentru
automobile, oglinzi retrovizoare pentru
automobile, bare de protecţie pentru
automobile, caroserii de automobile, parbrize,
scaune de siguranţă pentru copii pentru
automobile, volane pentru automobile, trepte
pentru automobile, roţi pentru automobile,
huse de scaun pentru automobile, centuri de
siguranţă pentru vehicule, vehiculele electrice,
piese structurale şi accesorii pentru
automobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07014
(151) 30.10.2012
(732) MIKO MATEI IOAN, Str.

Constanţa, nr. 14, ap. 8, jud. Cluj,
400158, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

SWIM & UNDERWEAR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07015
(151) 30.10.2012
(732) MIKO MATEI IOAN, Str.

Constanţa, nr. 14, ap. 8, jud. Cluj,
400158, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

EMBLEMA DE CLUJ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07016
(151) 30.10.2012
(732) MIKO MATEI IOAN, Str.

Constanţa, nr. 14, ap. 8, jud. Cluj,
400158, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

SENIOR AL CETATII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07035
(151) 30.10.2012
(732) S . C .  T H I N K B I G

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Sarafinesti nr. 16 B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRANCIZA.RO Portal de Afaceri în
Franciză
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(531) Clasificare Viena:260112; 260418;
270315; 270501; 270507;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07017
(151) 30.10.2012
(732) MIKO MATEI IOAN, Str.

Constanţa, nr. 14, ap. 8, jud. Cluj,
400158, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

Trofeul LYA HUBIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07018
(151) 30.10.2012
(732) S.C. GECSAT S.A., Str. Armatei nr.

8 2 ,  J u d .  M u r e ş ,  5 4 5 6 0 0 ,
TÂRNĂVENI ROMANIA 

(540)

RockTherm

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

19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07036
(151) 30.10.2012
(732) SORIN FRUNZĂVERDE, Str.

Lalelelor nr. 3, judeţul Caraş-Severin,
, REŞIŢA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

PARTIDUL NAŢIONAL POPULAR
LIBERAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de difuzare în masă inclusiv prin
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă
sau / şi distribuirea de eşantioane. 
38 Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte
persoane prin orice mijloace de comunicare
orală sau / şi vizuală.
41 Servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament sau/şi
recreere inclusiv de prezentare către public a
unor opere de artă plastică sau de literatură, în
scop cultural sau educativ; cursuri şi
conferinţe de cultură politică.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; asistenţă şi consiliere în activităţi
sociale şi politice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07019
(151) 30.10.2012
(732) S.C. TEAM FIRST SOFTWARE &

CONSULTING S.R.L., Aleea
Huedin, nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 4, ap. 13,
sector 4, , BUCUREŞTI 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)

GLOBAL ERP by TFS

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:010501; 260116;

260416; 270524; 290113;  
(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
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07020
(151) 30.10.2012
(732) S.C. TEAM FIRST SOFTWARE &

CONSULTING S.R.L., Aleea
Huedin, nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 4, ap. 13,
sector 4, , BUCUREŞTI 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)

GLOBAL SOFTWARE by TFS
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(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260116;

260416; 270524; 290113;  
(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
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07021
(151) 30.10.2012
(732) S.C. HD NETWORKING S.R.L.,

Str. Vasile Lupu nr. 99, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

HD NETWORKING SMALL THINK
BIG

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270508;

270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07037
(151) 30.10.2012
(732) PELTEACU ALINA DANIELA,

Str. Constantin Mănescu nr. 6, bl. 7,
ap. 14, et. 3, sector 5, 050213,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CIUBOTARU DAN IONUŢ, Str.
Mihail Sebastian nr. 104, bl. V89, ap.
46, sector 5, 050786, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) PUIA DANIELA MARIA, Str.
Toamnei nr. 94-96, et. 2, ap. 13, sector
2, 020715, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DANIEL REIIEL

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07038
(151) 30.10.2012
(732) MARIN ANCA IOANA, Str.

Solidarităţii nr. 3, bl. K2, sc. A, et. 2,
ap. 11, Jud. Constanţa, 900302,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ART IN MAKEUP

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

270519; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07022
(151) 30.10.2012
(732) S.C. GREENTEK LIGHTING

S.R.L., Str. Grigore Ureche nr. 3, bl.
Walter Mărăcineanu, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

GREENTEK LED LIGHTING
(591) Culori revendicate:verde
 (531) Clasificare Viena:050314; 130117;

270515; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
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 2012 07039
(151) 30.10.2012
(732) S.C. CALATIS GROUP PROD

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 16 A,
judeţul Bistriţa Năsăud, 420110,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

CALATIS RUSTIC

  
(531) Clasificare Viena:050519; 080312;

190108; 250119;  
(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.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07023
(151) 30.10.2012
(732) STAICU SANDU, Str. Vasile Lucaci

nr. 92, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fundaţia DIGNITAS

(591) Culori revendicate:roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:050702; 050705;

270501; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07040
(151) 30.10.2012
(732) S.C. CALATIS GROUP PROD

S.R.L., Str. Calea Moldovei nr. 16 A,
judeţul Bistriţa Năsăud, 420110,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

CALATIS Deliciss

  
(531) Clasificare Viena:050519; 080312;

190108; 250119; 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.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07024
(151) 30.10.2012
(732) S.C. ROUGE NAIL BAR S.R.L.,

Calea Floreasca nr. 133-137, parter, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROUGE NAIL BAR

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

270511; 270524; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de bar.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, saloane de
frumuseţe, manichiură, pedichiură, servicii de
aromaterapie, masaj, servicii ale spa-urilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05639
(151) 30.05.2001
(732) ELCOTHERM AG, Sarganserstrasse

100, CH-7324, VILTERS (SG)
ELVETIA 

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotundă nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

ELCO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Instalare, montaj, întreţinere şi reparare a
instalaţiilor de încălzire, de ventilare, de
alimentare cu apă şi de aer condiţionat.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor depozit national M 2012 06132  publicat ca cerere de marca in data de

27.09.2012 s-a produs o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii corect fiind dupa cum

urmeaza:

 FEEL GOOD STAREA TA DE BINE HEMOROEASY G GLENMARK.




