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Cereri mărci publicate în BOPI nr 10/saptamana 41/2012
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2012

04414
04.10.2012 S.C. COBRA PAZA SI

PROTECTIE S.R.L.
COBRA PAZA SI PROTECTIE

2 M 2012
05466

09.10.2012 S.C. VULCAN S.A. Vulcan 1904

3 M 2012
05701

10.10.2012 CORDOBIN PETRU MARIAN SuperCar professional auto
refinishing products

4 M 2012
06006

05.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A. Vel Pitar Cel dintâi brutar Bob de
Grâu Întreg

5 M 2012
06007

05.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A. Vel Pitar Cel dintâi brutar Bob Întreg

6 M 2012
06008

05.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A. CLOPOTEL

7 M 2012
06009

05.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A.

8 M 2012
06329

05.10.2012 VASILIU DUMITRU-CLAUDIU GOOOL!!!

9 M 2012
06351

05.10.2012 S.C. JOB START S.R.L. EDITURA HAC!

10 M 2012
06352

05.10.2012 S.C. COMBINATUL DE
INGRASAMINTE CHIMICE S.A.

AMOSULF NG

11 M 2012
06363

04.10.2012 S.C. MDM AUTO S.R.L. S.C. MDM AUTO S.R.L.
www.curele-simeringuri.ro

12 M 2012
06364

04.10.2012 S.C. BUSINESS ACTIV
CONSULT S.R.L.

BUSINESS ACTIV CONSULT

13 M 2012
06365

04.10.2012 DUMITRASCU CORNEL ICON SERIES CLUB

14 M 2012
06366

04.10.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

GREUCEANU SuperErou

15 M 2012
06367

04.10.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

ILEANA COSANZEANA SuperErou

16 M 2012
06368

04.10.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

PRÂSLEA CEL VOINIC SuperErou

17 M 2012
06369

04.10.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

FAT FRUMOS SuperErou
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18 M 2012
06370

04.10.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

ZMEUL ZMEILOR RĂUFĂCĂTOR

19 M 2012
06371

04.10.2012 S.C. PROSPER MOD S.R.L. GOSPODINA

20 M 2012
06372

04.10.2012 S.C. PROSPER MOD S.R.L. BUNI

21 M 2012
06373

04.10.2012 S.C. PROSPER MOD S.R.L. POPULAR

22 M 2012
06374

04.10.2012 S.C. PROSPER MOD S.R.L. BUNU

23 M 2012
06375

04.10.2012 S.C. PROSPER MOD S.R.L. ZAMOLXE

24 M 2012
06376

04.10.2012 S.C. PROSPER MOD S.R.L. DAC

25 M 2012
06377

04.10.2012 S.C. 11 DEGREES DESIGN
STUDIO S.R.L.

11 Ads Network

26 M 2012
06378

04.10.2012 S.C. CLINICA LOKOMAT S.R.L. LOKOMAT Clinica

27 M 2012
06379

04.10.2012 MITITELU LIANA GABRIELA
MITITELU GIGI-ADRIAN

CF UNIVERSITATEA CRAIOVA

28 M 2012
06380

04.10.2012 TINJALA MEDREA
ALEXANDRA SPERANTA

SISTER OF

29 M 2012
06381

04.10.2012 TINJALA MEDREA
ALEXANDRA SPERANTA

Magazinul de cauze

30 M 2012
06382

04.10.2012 PETRESCU CORNEL RESTAURANTUL ODOBESTI

31 M 2012
06383

04.10.2012 S.C. SKY SECURITY S.R.L. SKY SECURITY

32 M 2012
06384

04.10.2012 VASU CRISTIAN VASILE ANGEL TEST

33 M 2012
06385

04.10.2012 STOICA IOAN
SAROSI IOAN
SZOBO DANIEL

ICAMI

34 M 2012
06386

04.10.2012 S.C. HUMAN JOB SECURITY
S.R.L.

HJS HUMAN JOB SECURITY

35 M 2012
06387

04.10.2012 S.C. APA CU DUH S.R.L. APĂ CU DUH

36 M 2012
06388

04.10.2012 VALEANU NICULAE
PIRVU ANGHEL

TRIAPTOR
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37 M 2012
06389

04.10.2012 S.C. COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ S.A.

MIERE DE POVESTE

38 M 2012
06390

04.10.2012 S.C. COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ S.A.

ELIXIRIUM

39 M 2012
06391

04.10.2012 S.C. COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ S.A.

APIS FELIX

40 M 2012
06392

04.10.2012 S.C. INSPIRATION NASTASE
S.R.L.

Restaurant Inspirations

41 M 2012
06393

04.10.2012 S.C. CGC PERFORMANCE
INVEST S.R.L.

CGC PERFORMANCE INVEST

42 M 2012
06394

04.10.2012 S.C. DENTMAN DISTRIBUTION
S.R.L.

ASTA AU VĂZUT MICROBII
ÎNAINTE SĂ MOARĂ

43 M 2012
06395

04.10.2012 S.C. AUTENTIC SECURITY
S.R.L.

AUTENTIC SECURITY

44 M 2012
06396

04.10.2012 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL Joyride

45 M 2012
06397

04.10.2012 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL Cercul vieţii

46 M 2012
06398

04.10.2012 S.C. REMORINI GRUP S.R.L. ARENA bihoreană

47 M 2012
06399

04.10.2012 S.C. LARS AUTO S.R.L. LARS AUTO

48 M 2012
06400

04.10.2012 S.C. RAINBOW MARKETING &
CONSULTING S.R.L.

Parteneriat pentru fermieri

49 M 2012
06401

04.10.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

LALA BAND

50 M 2012
06402

04.10.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

Tanti Florica

51 M 2012
06403

04.10.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

WELCOME LAS FIERBINTI

52 M 2012
06404

04.10.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

SPITALUL DE DEMENŢĂ

53 M 2012
06405

04.10.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

LALA band

54 M 2012
06406

04.10.2012 PRIMARIA COMUNEI SANT TEATRUL NESCRIS CONSTANTIN
IUGAN

55 M 2012
06407

04.10.2012 PRIMARIA COMUNEI SANT ANSAMBLUL FOLCLORIC
IZVORUL SOMESULUI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri mărci nr. 10/41/2012

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

4

56 M 2012
06408

05.10.2012 S.C. BIOFARM S.A. MULTIACTIV

57 M 2012
06409

05.10.2012 S.C. BIOFARM S.A. EXTRACARE

58 M 2012
06410

05.10.2012 S.C. BIOFARM S.A. EFILIV

59 M 2012
06411

05.10.2012 S.C. BIOFARM S.A. LIFEBENE

60 M 2012
06412

05.10.2012 S.C. BIOFARM S.A. LIVERMAX

61 M 2012
06413

05.10.2012 S.C. VINALCOOL S.A. REGELE ULYSSE

62 M 2012
06414

05.10.2012 S.C. VINALCOOL S.A. STEAUA DUNARII

63 M 2012
06415

05.10.2012 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

oameni despre carti bune

64 M 2012
06416

05.10.2012 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

Oameni despre carti memorabile

65 M 2012
06417

05.10.2012 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

bookmag

66 M 2012
06418

05.10.2012 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

studentiq

67 M 2012
06419

05.10.2012 S.C. EVOLUTIO PROMOTIONS
& ADVERTISING S.R.L.

evo promotions

68 M 2012
06420

05.10.2012 S.C. TOPI IMPORT EXPORT
S.R.L.

you 2 energy drink Tu la puterea a
doua!

69 M 2012
06421

05.10.2012 S.C. TERAPIA S.A. ZI DE ZI DE ZI

70 M 2012
06422

05.10.2012 S.C. TERAPIA S.A. ZI DE ZI

71 M 2012
06423

05.10.2012 CIUCU DAN ALEXANDRU AC

72 M 2012
06424

05.10.2012 CIUCU DAN ALEXANDRU

73 M 2012
06425

05.10.2012 S.C. TERAPIA S.A. Aspenter - ZI DE ZI DE ZI

74 M 2012
06426

05.10.2012 S.C. TERAPIA S.A. Aspenter - ZI DE ZI

75 M 2012
06427

05.10.2012 S.C. GAMERS LOUNGE S.R.L. gamers lounge
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76 M 2012
06428

05.10.2012 S.C. FLORASAN EXIM S.R.L. FLORATONIC

77 M 2012
06429

05.10.2012 BUCUR ALEXANDRU
NAGY TIBERIU ADRIAN
BRĂDEAN ANCA

Fusion Core

78 M 2012
06430

05.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI NATURE

79 M 2012
06431

05.10.2012 S.C. PRINCIPAL AUTO S.R.L. P A PRINCIPAL

80 M 2012
06432

08.10.2012 HORIA MIRON
CONSTANTINESCU

SAINT NICHOLAS VILLAGE

81 M 2012
06433

05.10.2012 S.C. OMV PETROM S.A. P PETROM Performanţa inspiră.

82 M 2012
06434

05.10.2012 S.C. BRONZ MEDIA S.R.L. GAZETA DE CLUJ

83 M 2012
06435

05.10.2012 S.C. EPISTEMIO SYSTEMS
S.R.L.

METAJOURNAL

84 M 2012
06436

05.10.2012 S.C. MEAT MARKET & FOODS
S.R.L.

VACAMUUU

85 M 2012
06437

05.10.2012 S.C. ACANT DESIGN S.R.L. ACANT DESIGN

86 M 2012
06438

10.10.2012 S.C. ROMTEXTIL S.A. BAUPOR TENCUIALA
DECORATIVA CU ASPECT
CANELAT

87 M 2012
06439

08.10.2012 FILIP CONSTANTIN P.A. PARTIDUL ANTICAPITALIST

88 M 2012
06440

08.10.2012 S.C. PARADISE TRAVEL
AGENCY S.R.L.

TRAVEL PARADISE

89 M 2012
06441

08.10.2012 UNIVERSITATEA
ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU

UNIVERSITATEA
ROMÂNO-GERMANĂ

90 M 2012
06442

08.10.2012 UNIVERSITATEA
ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU

RUMANISCH-DEUTSCHE
UNIVERSITAT

91 M 2012
06443

08.10.2012 FUNDAŢIA PREŢUIEŞTE CLIPA Fundaţia preţuieşte Clipa

92 M 2012
06444

08.10.2012 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. BIOCEBRAL ÎŢI PUNE CREIERUL
ÎN MIŞCARE!

93 M 2012
06445

08.10.2012 BORASCU DANIEL CRISTIAN Venda
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94 M 2012
06446

08.10.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. EUFORIA VINE DIN NOI

95 M 2012
06447

08.10.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. REVELIONUL BATE GHINIONUL

96 M 2012
06448

08.10.2012 ASOCIAŢIA LIGA
ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA

Asociaţia Liga Albanezilor din
România ALAR

97 M 2012
06449

08.10.2012 FUNDAŢIA LIANA
DUMITRESCU

Clubul Puterea Soarelui

98 M 2012
06450

08.10.2012 FUNDAŢIA LIANA
DUMITRESCU

Fundaţia Liana Dumitrescu

99 M 2012
06451

08.10.2012 ASOCIAŢIA MACEDONENILOR
DIN ROMÂNIA

A.M.R.

100 M 2012
06452

08.10.2012 SĂVULESCU NICOLETA
CRISTINA (MANOLIU)

CLUBUL SUNETULUI MUZICII

101 M 2012
06453

08.10.2012 SĂVULESCU NICOLETA
CRISTINA (MANOLIU)

CENACLUL SUNETUL MUZICII

102 M 2012
06454

08.10.2012 S.C. SACCO W.G. DESIGN
S.R.L.

SACCO DESIGN

103 M 2012
06456

08.10.2012 S.C. JANIS CLUB S.R.L. U Pub

104 M 2012
06457

08.10.2012 GÎGĂ ELENA-IRINA REYNA VOX

105 M 2012
06458

08.10.2012 DUMITRU MIHĂICĂ mono shoes & accessories

106 M 2012
06459

08.10.2012 TRASNEA ADRIAN FLORIN TEUTON Construieşte nemţeşte!

107 M 2012
06460

08.10.2012 S.C. RON'S LAND GREEN
S.R.L.

Chefuisine

108 M 2012
06461

08.10.2012 S.C. RON'S LAND GREEN
S.R.L.

Yamilicious

109 M 2012
06462

08.10.2012 CÂRCIOG MIRELA DANIELA VIP VIAŢA INVIZIBILĂ A
PERSONALITĂŢILOR

110 M 2012
06463

08.10.2012 POPA IULIA LOREDANA THE BUILDERS WEB

111 M 2012
06464

08.10.2012 POPA IULIA LOREDANA THE BUILDERS CLUB

112 M 2012
06465

08.10.2012 POPA IULIA LOREDANA BUILDERS MAGAZINE
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113 M 2012
06466

08.10.2012 POPA IULIA LOREDANA BUILDERS JOBS

114 M 2012
06467

08.10.2012 S.C. DELTA PRES S.R.L. DELTA PRES

115 M 2012
06468

08.10.2012 LOGISTICS GLOBAL LIMITED Baby ANION

116 M 2012
06469

08.10.2012 LOGISTICS GLOBAL LIMITED Mister ANION

117 M 2012
06470

08.10.2012 PETCU MARIAN BARBARIAN

118 M 2012
06471

09.10.2012 S.C. NOVA PAN S.R.L. Cofetarul Isteţ

119 M 2012
06472

09.10.2012 S.C. PLASTSISTEM S.A. plastsistem Îmbină soluţii şi idei

120 M 2012
06473

09.10.2012 S.C. PLASTSISTEM S.A. ISOAC 5

121 M 2012
06474

09.10.2012 S.C. PLASTSISTEM S.A. ISOPER a

122 M 2012
06475

09.10.2012 MUDURA MARIUS SORIN TIGARA DE CLUJ

123 M 2012
06476

09.10.2012 MUDURA MARIUS SORIN TIGARA DE MURES

124 M 2012
06477

09.10.2012 S.C. PLASTSISTEM S.A. ISOAC 3

125 M 2012
06478

09.10.2012 S.C. PLASTSISTEM S.A. ISOFRIG

126 M 2012
06479

09.10.2012 S.C. PLASTSISTEM S.A. ISOPER n

127 M 2012
06480

09.10.2012 S.C. LACTAG S.A. Lactag Pe gustate !

128 M 2012
06481

09.10.2012 RADU ALEXANDRU ANTONIU KLEOPATRA FRUMUSETEA LA
INDEMANA TA !

129 M 2012
06482

09.10.2012 S.C. BELLONNY ACCESORIES
S.R.L.

CHAROITTE FINE JEWELRY

130 M 2012
06483

09.10.2012 BIRSAN VALENTIN - COSTEL USTRAVEL

131 M 2012
06484

10.10.2012 BATRINEANU MIHAI ROL.ro ROMANIA ONLINE

132 M 2012
06485

09.10.2012 METROPOLIS REAL ESTATE
DEVELOPERS S.R.L.

Informaţia Sportivă
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133 M 2012
06486

09.10.2012 NEDELCU
CATALIN-ALEXANDRU

SWEET AND SAFE

134 M 2012
06488

09.10.2012 BATAN MARIA MarketMonitor

135 M 2012
06489

09.10.2012 FAREL IMPEX S.R.L. WOLFENERGY

136 M 2012
06490

09.10.2012 S.C. ACCES PROJECT
INVESTMENTS S.R.L.

api ACCES PROJECT
INVESTMENTS

137 M 2012
06491

09.10.2012 S.C. INTERNET LINK S.R.L. MULTIMEDIA S.G.S. System Group
Software Internetlink-netzone-system

138 M 2012
06492

09.10.2012 STOICULESCU VICTOR LATIN CITY

139 M 2012
06494

09.10.2012 ILIE GEORGE C CHABOO BUCHAREST

140 M 2012
06495

09.10.2012 MARICA CIPRIAN ANDREI CIPRIAN MARICA

141 M 2012
06496

09.10.2012 NICA DAN-MIRCEA DANIEL DE CASTRANOVA

142 M 2012
06497

09.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. Business CLUB

143 M 2012
06498

09.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. JURNAL PENTRU COPII

144 M 2012
06499

09.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. SĂPTĂMÂNA PE SCURT

145 M 2012
06500

09.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. FOTBAL EUROPEAN

146 M 2012
06501

09.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. PAŞAPORT DIPLOMATIC

147 M 2012
06502

09.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI LIFE - DESPRE TINE

148 M 2012
06503

09.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI WORLD - DESPRE LUME

149 M 2012
06504

09.10.2012 S.C. RCS & RDS S.A. Digi AnimalWorld

150 M 2012
06505

09.10.2012 TUDOR MIRCEA CRISTIAN EVITA TRIBUNALUL, ALEGE
MEDIEREA! MEDIATORUL LA
NEVOIE SE CUNOAŞTE!

151 M 2012
06506

10.10.2012 ZVEZDA AD Zvezda
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152 M 2012
06507

10.10.2012 ZVEZDA AD Zvezda

153 M 2012
06508

10.10.2012 STANCIU MIHAI SEARCH CORPORATION

154 M 2012
06509

10.10.2012 STANCIU MIHAI the way to move on

155 M 2012
06510

10.10.2012 MOUSTACHE INVESTMENT
S.R.L.

BON

156 M 2012
06511

10.10.2012 CONSTANTINESCU MARIAN
CONSTANTIN

FIRESQ

157 M 2012
06512

10.10.2012 CONSTANTINESCU MARIAN
CONSTANTIN

NEVER ALONE

158 M 2012
06513

10.10.2012 BRATU VIOREL MISS & MISTER PLOIEŞTI

159 M 2012
06514

10.10.2012 S.C. TOTAL TRAFFIC S.R.L. DUNAREA ALBASTRA

160 M 2012
06515

10.10.2012 ASOCIATIA RECOBAT PLUS RECOBAT

161 M 2012
06516

10.10.2012 ASOCIATIA ECOPOINT ecopoint

162 M 2012
06517

10.10.2012 S.C. ALWO THERM S.R.L. ALWO

163 M 2012
06518

10.10.2012 S.C. SPG UNION S.R.L. SPG UNION

164 M 2012
06519

10.10.2012 IONESCU ALEX S.R.L. SHAORMA KING

165 M 2012
06520

10.10.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

Minte-mă FRUMOS

166 M 2012
06521

10.10.2012 S.C. AXEL PAZA S.R.L. AXEL PAZA

167 M 2012
06522

10.10.2012 S.C. ROMPAK S.R.L. Fructello

168 M 2012
06523

10.10.2012 S.C. ROMPAK S.R.L. NON E

169 M 2012
06524

10.10.2012 MARINESCU
RARES-PETRISOR

RED CAT BONE

170 M 2012
06525

10.10.2012 EDITIONS PLAY BAC SUNT IMBATABIL

171 M 2012
06526

10.10.2012 STOICULESCU VICTOR LATIN RESIDENCE
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172 M 2012
06527

10.10.2012 DRIBLING 67 dribling

173 M 2012
06528

10.10.2012 BOGDAN FILCEA LIGA PROFESIONISTA DE
HANDBAL

174 M 2012
06529

10.10.2012 S.C. CRISTAND GOLD GYM
S.R.L.

GOLD GYM

175 M 2012
06530

10.10.2012 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

ekonomic

176 M 2012
06531

10.10.2012 S.C. HAPPY FOOD BUSINESS
S.R.L.

TRADITII ROMANESTI

177 M 2012
06532

10.10.2012 S.C. OXYGEN LINE S.R.L. DELICII ROMANESTI

178 M 2012
06533

10.10.2012 S.C. OCEAN SPA S.R.L. LA PĂDURE

179 M 2012
06534

10.10.2012 S.C. APOLLO MOD
DISTRIBUTION S.R.L.

FAMILY MED

180 M 2012
06535

10.10.2012 S.C. APOLLO MOD
DISTRIBUTION S.R.L.

FAMILY HOUSE

181 M 2012
06536

10.10.2012 S.C. APOLLO MOD
DISTRIBUTION S.R.L.

FAMILY TRAVEL

182 M 2012
06537

10.10.2012 S.C. APOLLO MOD
DISTRIBUTION S.R.L.

FAMILY BABY

183 M 2012
06538

10.10.2012 S.C. NALTIM CLOSE
PROTECTION S.R.L.

NALTIM CLOSE PROTECTION
PRIVATE K SECURITY

184 M 2012
06540

10.10.2012 ZHEJIANG GEMSY
MECHANICAL & ELECTRICAL
CO., LTD.

GEMSY

185 M 2012
06541

10.10.2012 PUSTA DANIELA Miss Oradea

186 M 2012
06542

10.10.2012 PUSTA DANIELA Miss Bihor

187 M 2012
06543

10.10.2012 PUSTA DANIELA Ella-Mode

188 M 2012
06544

10.10.2012 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. 3 IN 1 EXPERIMENTE

189 M 2012
06545

10.10.2012 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. 4 IN 1 EXPERIMENTE

190 M 2012
06546

10.10.2012 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. 3 EXPERIMENTE IN 1
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

191 M 2012
06547

10.10.2012 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. 4 EXPERIMENTE IN 1

192 M 2012
06548

10.10.2012 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. MAIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

(210) M 2012 04414
(151) 04.10.2012
(732) S . C .  C O B R A  P A ZA  S I

PROTECTIE S.R.L., Str. Iacobdeal
nr. 14, camera 4, Judeţul Tulcea,
827230, COMUNA TURCOAIA
ROMANIA 

(540)

COBRA PAZA SI PROTECTIE

(591) Culori revendicate:bleumarin, gri
albăstrui, roşu, galben, albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:031101; 031103;

240109; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarma auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori şi cu caracter special.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice

de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţa pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05466
(151) 09.10.2012
(732) S.C. VULCAN S.A., Str. Dumitru

Brumărescu nr. 15, Platforma Berceni,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vulcan 1904

 
(531) Clasificare Viena:150701; 270107;

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

clase:
6 Recipienţi şi conducte cu sau fără presiune
pentru centrale clasice, nucleare şi vase
maritime (recipient şi conducte metalice), vase
de butan (recipient metalic); vase de propan
(recipient metalic); rezervoare cilindrice şi
paralelipipedice (metalice); construcţii
metalice; fitinguri (coturi, teuri, cruci, latrali,
oleţi, veldoleţi, socoleţi, nipluri, şuruburi,
piuliţe, unioni garnituri metalice) toate acestea
fiind elemente de legătura metalice pentru
conducte; construcţii de cadre metalice;
construcţii de căptuşeli metalice; construcţii
de console metalice; rezervoare de metal;
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construcţii metalice; recipiente metalice de
ambalaj; recipiente metalice pentru acizi;
recipiente metalice pentru combustibili lichizi;
recipiente metalice pentru gaze sub presiune
sau aer lichid; construcţii metalice
transportabile; conducte din oţel; construcţii
din oţel; conducte metalice de apă.
7 Unităţi de pompare (pompe ca organe de
maşini sau de motoare); reductoare (altele
decât pentru vehicule terestre); pompe duplex
şi triplex (maşini); separatoare de gaze şi ţiţei;
separatoare de apă şi aer; separatoare de
noroi; pompe de ciment; decantoare;
degazoare; ejectoare; agitatoare; mori de
carbine; linii de ciment (utilaje); instalaţii de
ridicat (aparate de ridicat).
11 Cazane de abur şi apă fierbinte cu instalaţii
aferente; ventilatoare; caldarine; arzătoare;
preîncă lzitoare;instalaţiideepurare a
apei;coloane fără taler (instalaţiisanitare
tehnice); schimbătoare de căldură; rezervoare
de apă sub presiune; cazane de fierbere;
cazane de încălzire; acumulatoare de aburi;
instalaţii de producere a aburului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05701
(151) 10.10.2012
(732) CORDOBIN PETRU MARIAN, Str.

Romana nr. 31, judeţul Iaşi, 700257,
IAŞI ROMANIA 

(540)

SuperCar professional auto refinishing
products

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06006
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(151) 05.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Vel Pitar Cel dintâi brutar Bob de Grâu
Întreg

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:020111; 050702;

090110; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare
marfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06007

(151) 05.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Vel Pitar Cel dintâi brutar Bob Întreg

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:020111; 050702;

090110; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare
marfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06008
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(151) 05.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

CLOPOTEL

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:220305; 260118;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare
marfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06009

(151) 05.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:020111; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare
marfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06329
(151) 05.10.2012
(732) VASILIU DUMITRU-CLAUDIU,

Localitatea Nicolae Bălcescu, Jud.
Botoşani, , FLĂMÂNZI ROMANIA 

(740) CABIENT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

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

29 Fructe şi legume uscate; seminţe de floarea
soarelui, de dovleac, alune, nuci (preparate).
31 Fructe şi legume proaspete; seminţe,
seminţe de floarea soarelui, de dovleac, alune,
cereale (proaspete).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 şi 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export a produselor din clasele 29 şi
31, în special a seminţelor şi cerealelor.
39 Transportul şi ambalarea produselor din
clasa 29 şi 31 în special a seminţelor şi a altor
cereale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06351
(151) 05.10.2012
(732) S.C. JOB START S.R.L., Calea

Griviţei nr. 216, bl. I, sc. B, et. 11, ap.
42, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP
1, CP 52 BUZĂU

(540)

EDITURA HAC!

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020914; 260418;

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
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
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neicluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale didactice sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
spor t  necupr inse  în  a l te  c lase ;
decoraţiunipentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi ceretarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06352
(151) 05.10.2012
(732) S . C .  C O M B I N A T U L  D E

INGRASAMINTE CHIMICE S.A.,
Str. Principală nr. 1, Jud. Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(740) CABIENT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

AMOSULF NG

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
1 Îngrăşăminte chimice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06387

(151) 04.10.2012
(732) S.C. APA CU DUH S.R.L., Str.

Podişului nr. 10J, demisol, Podişul
Însorit Galata, judeţul Iaşi, 700620,
IAŞI ROMANIA 

(540)

APĂ CU DUH

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 011521;

030711; 241314; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; sifon; apă de masă
carbogazoasă; apă minerală carbogazeificată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06398
(151) 04.10.2012
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(732) S.C. REMORINI GRUP S.R.L., Sat
Haieu nr. 87, Judeţul Bihor, ,
C O M U N A  S A N M A R T I N
ROMANIA 

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

(540)

ARENA bihoreană

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

clase:
9 Publicaţii electronice care pot fi descărcate.
16 Publicaţii, ziare, reviste; magazine,
cotidiene; hârtie şi 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 Furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; publicarea on line de ziare.
42 Creare şi menţinere website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06388

(151) 04.10.2012
(732) VALEANU NICULAE, Str. Barbu

Văcărescu nr. 41, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PIRVU ANGHEL, Str. Puişor bl.
506, sc. A, et. 3, ap. 10, judeţul
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA 

(540)

TRIAPTOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Dispozitive şi accesorii utilizate în scopul
menţinerii sănătăţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06386
(151) 04.10.2012
(732) S.C. HUMAN JOB SECURITY

S.R.L., Str. Primăriei nr. 23, Sala sE8,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

HJS HUMAN JOB SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
45 Servicii de securitate pentru protcţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06389
(151) 04.10.2012
(732) S.C. COMPLEX APICOL

VECESLAV HARNAJ S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MIERE DE POVESTE

  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri;condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06399
(151) 04.10.2012

(732) S.C. LARS AUTO S.R.L., Sat Brebu
Manastirei nr. 127, Judeţul Prahova, ,
COMUNA BREBU ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA -
IOACARA VALENTIN, Str.
Orizontului nr. 1, bl. R 10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

LARS AUTO

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor şi pieselor de schimb (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine de piese de schimb
auto.
37 Întreţinere şi reparaţii auto (analize şi
testări tehnice ale autoturismelor şi
autoutilitarelor); service auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06375
(151) 04.10.2012
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(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Aleea
Arinii Dornei nr. 12, bl. 17, sc. C, et.
1, ap. 36, sector 6, 060797,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZAMOLXE

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:040205; 040521;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical.
30 Cafea, ceai, cacao; zahăr; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie.
31 Produse agricole, horticole, forestiere,
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; alimente pentru
animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06363
(151) 04.10.2012

(732) S.C. MDM AUTO S.R.L., Str. Ion
Bogdan nr. 5, 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)

S.C. MDM AUTO S.R.L.
www.curele-simeringuri.ro

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor, informaţii despre
produse în vederea comercializării prin
magazine on line, agenţii de import-export,
difuzare de anun ţuri  publici tare,
aprovizionare, distribuire de materiale
publicitare (broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane), prelucrare administrativă pentru
cereri de mărfuri, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin
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magazine on line, prezentare de produse,
publicitatea on line printr-o reţea
computerizată publicitate prin corespondenţă,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, afaceri comerciale, organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare, servicii de
asistenţă comercială, servicii referitoare la
comerţul electronic, vânzări, vânzare cu
amănuntul a pieselor auto, vânzare de produse
prin magazine on line, promovarea vânzărilor
pentru terţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06364
(151) 04.10.2012
(732) S.C. BUSINESS ACTIV CONSULT

S.R.L., Str. Mehedinţi nr. 5, ap. 28,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

BUSINESS ACTIV CONSULT
 
(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.
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 06376
(151) 04.10.2012
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Aleea

Arinii Dornei nr. 12, bl. 17, sc. C, et.
1, ap. 36, sector 6, 060797,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DAC

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020122; 040205;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical.
30 Cafea, ceai, cacao; zahăr; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie.
31 Produse agricole, horticole, forestiere,
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; alimente pentru
animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06390
(151) 04.10.2012
(732) S.C.  COMPLEX APICOL

VECESLAV HARNAJ S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
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BUCUREŞTI ROMANIA 
(540)

ELIXIRIUM
  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06365
(151) 04.10.2012
(732) DUMITRASCU CORNEL, Str.

Delea Nouă nr. 24, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ICON SERIES CLUB
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de

cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06391
(151) 04.10.2012
(732) S.C.  COMPLEX APICOL

VECESLAV HARNAJ S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, 013975,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

APIS FELIX

  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri;condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06377
(151) 04.10.2012
(732) S.C. 11 DEGREES DESIGN

STUDIO S.R.L., Calea Victoriei nr.
208, et. 3, ap. 16, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

11 Ads Network
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Servicii de publicitate; diseminarea
materialelor publicitare, compilarea
informaţiilor în baze de date de calculator,
compilarea de statistici, închirierea de spaţi,
servicii de cercetare layout în scop publicitar,
publicitate online la nivelul reţetelor de
calculatoare, cercetare şi studii marketing,
prezentarea de bunuri în mediile de
comunicare (în scop de vânzare), procesarea
cuvintelor, redactarea de texte publicitare,
actualizarea materialelor publicitare,
managementul datelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06400
(151) 04.10.2012
(732) S.C. RAINBOW MARKETING &

CONSULTING S.R.L., Str. Piaţa
Alba Iulia Nr. 2, Bl. I1, Sc. 1, Ap. 11,
Sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Parteneriat pentru fermieri

(591) Culori revendicate:roşu, verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:020914; 260201;

270515; 290113;  
(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 folosiţi
înindustriei.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06392
(151) 04.10.2012
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(732) S.C. INSPIRATION NASTASE
S.R.L., Str. Burdujeni nr. 1, bl. A12,
sc. 4, et. 3, ap.46, camera nr. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Restaurant Inspirations

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06366
(151) 04.10.2012

(732) A S O C I A T I A  P E N T R U
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, etaj 2, ap. 75, sector 2,
021225, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREUCEANU SuperErou

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

  
(531) Clasificare Viena:020102; 230125;

230511; 270515; 290114;  
(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
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înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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.
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 06378
(151) 04.10.2012

(732) S.C. CLINICA LOKOMAT S.R.L.,
Str. Panait Cerna nr. 4, sc. 1, ap. 7,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOKOMAT Clinica

(591) Culori revendicate:albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:020710; 020711;

270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de internet (transmiterea de
înformaţii şi mesaje).
41 Servicii privind organizarea de cursuri.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.
44 Consultaţii medicale; servicii de recuperare
medicală; kinetoterapie, ergoterapie,
fizioterapie, logomedie, masaj, hipoterapie.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

(210) M 2012 06393
(151) 04.10.2012
(732) S.C. CGC PERFORMANCE

INVEST S.R.L., Piaţa Romană nr. 9,
sc. C, et. 2, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CGC PERFORMANCE INVEST
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06402
(151) 04.10.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

Tanti Florica

(591) Culori revendicate:galben, negru
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

270506; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Film cinematografic; casete video; discuri
compacte (audio-video); benzi video; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; discuri acustice.
14 Ceasuri.
16 Agende; pixuri; tipărituri; rame de
fotografii.
21 Ceşti; ceşti pentru cafea; pahare; mănuşi
pentru uz casnic.
22 Pungi din material textil.
25 Articole de îmbrăcăminte; articole pentru
acoperirea capului; tricouri; eşarfe; bandane;
şorturi.
35 Publicitate; distribuire, difuzare de
materiale publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
39 Distribuirea (livrarea) de produse;
distribuirea (livrarea) de casete video, discuri
compacte (audio-video), benzi video. 
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri. 
42 Servicii de creare şi menţinere de situri
web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06394
(151) 04.10.2012
(732) S.C. DENTMAN DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Sergent Lazăr Gafton nr.
11, sector 5, 050208, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
ASTA AU VĂZUT MICROBII ÎNAINTE
SĂ MOARĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06367
(151) 04.10.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, etaj 2, ap. 75, sector 2,
021225, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ILEANA COSANZEANA SuperErou

(591) Culori revendicate:verde, gri, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:020305; 020307;

290115;  
(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.
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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06403
(151) 04.10.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

WELCOME LAS FIERBINTI

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu,
galben, maro, crem, alb, negru, verde,
gri

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii; broşuri; pliante; cataloage;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
pixuri; articole de papetărie.
21 Căni; pahare; halbe de bere; tirbuşoane;
desfăcătoare de bere; ustensile şi recipiente de
menaj sau de bucătărie.
22 Pungi din material textil.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06379
(151) 04.10.2012
(732) MITITELU LIANA GABRIELA,

Str. Fraţii Buzeşti nr. 33, judeţul Dolj,
*, CRAIOVA ROMANIA 

(732) MITITELU GIGI-ADRIAN, Str.
Fraţii Buzeşti nr. 33, judeţul Dolj, *,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CF UNIVERSITATEA CRAIOVA

(591) Culori revendicate:alb, albastru
 (531) Clasificare Viena:030101; 030122;

210301; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06395
(151) 04.10.2012
(732) S.C. AUTENTIC SECURITY

S.R.L., Str. Poet Panait Cerna nr. 2,
bl. M53, sc. 4, et. 1, ap. 96, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

AUTENTIC SECURITY

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

  
(531) Clasificare Viena:030701; 240109;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor
(solicităm protecţie pentru toate serviciile
incluse în lista alfabetică a clasei 45).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06404
(151) 04.10.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

SPITALUL DE DEMENŢĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;

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

clase:
9 Film cinematografic; casete video; discuri
compacte (audio-video); benzi video; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; discuri acustice.
16 Publicaţii; broşuri; pliante; cataloage;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii.
21 Căni.
25 Articole de îmbrăcăminte; articole pentru
acoperirea capului; tricouri.
35 Publicitate; distribuire, difuzare de
materiale publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
39 Distribuirea (livrarea) de produse;
distribuirea (livrarea) de casete video, discuri
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compacte (audio-video), benzi video.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site-uri
web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06396
(151) 04.10.2012
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL, Str.

Gavril Musicescu nr. 105-107/H,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Joyride
  

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

38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi/sau televiziune. 
41 Educaţie: instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie şi
divertisment; realizarea, prezentarea şi
distribuirea de emisiuni de televiziune;
realizarea, prezentarea şi distribuirea de
emisiuni de radio, furnizarea de site-uri web
de educaţie şi divertisment; furnizarea de
publicaţii electronice on-line nedescărcabile;
publicarea de reviste on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06380
(151) 04.10.2012
(732) T I N J A L A  M E D R E A

ALEXANDRA SPERANTA, Str.
Muzelor nr.20, ap.1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SISTER OF

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

290103;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

(210) M 2012 06397
(151) 04.10.2012
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL, Str.

Gavril Musicescu nr. 105-107/H,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Cercul vieţii
  

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

38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi/sau televiziune. 
41 Educaţie: instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie şi
divertisment; realizarea, prezentarea şi
distribuirea de emisiuni de televiziune;
realizarea, prezentarea şi distribuirea de
emisiuni de radio, furnizarea de site-uri web
de educaţie şi divertisment; furnizarea de
publicaţii electronice on-line nedescărcabile;
publicarea de reviste on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06381
(151) 04.10.2012
(732) T I N J A L A  M E D R E A

ALEXANDRA SPERANTA, Str.
Muzelor nr.20, ap.1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Magazinul de cauze

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

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 06406
(151) 04.10.2012
(732) PRIMARIA COMUNEI SANT, Str.

Principală nr. 80, Judeţul Bistriţa
Năsăud, 427285, SANT ROMANIA 

(540)

TEATRUL NESCRIS CONSTANTIN
IUGAN
  
(531) Clasificare Viena:040521; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

(210) M 2012 06382
(151) 04.10.2012
(732) PETRESCU CORNEL, Str. Gruiul

Argeşului nr. 1, bl. 31A, sc. 4, et. 2,
ap. 44, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RESTAURANTUL ODOBESTI

  
(531) Clasificare Viena:150717; 260118;

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

clase:
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06407
(151) 04.10.2012
(732) PRIMARIA COMUNEI SANT, Str.

Principală nr. 80, Judeţul Bistriţa
Năsăud, 427285, SANT ROMANIA 

(540)

ANSAMBLUL FOLCLORIC IZVORUL
SOMESULUI
  
(531) Clasificare Viena:260403; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06401
(151) 04.10.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

LALA BAND

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:220115; 220116;

270503; 270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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6 Standuri de promovare (construcţii
metalice).
16 Pungi din hârtie şi plastic pentru ambalat;
stickere; postere; cutii pentu transportarea
produselor alimentare (din hârtie, carton sau
plastic); calendare; inserţii de reviste.
20 Sorturi de paleţi din lemn.
30 Preparate din cereale, pâine, patiserie şi
cofetărie; prăjiturele; dulciuri; biscuiţi;
napolitane; croissant; checuri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06405
(151) 04.10.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

LALA band

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

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

clase:
6 Standuri de promovare (construcţii
metalice).
16 Pungi din hârtie şi plastic pentru ambalat;
stickere; postere; cutii pentu transportarea
produselor alimentare (din hârtie, carton sau
plastic); calendare; inserţii de reviste.
20 Sorturi de paleţi din lemn.
30 Preparate din cereale, pâine, patiserie şi

cofetărie; prăjiturele; dulciuri; biscuiţi;
napolitane; croissant; checuri. 
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06368
(151) 04.10.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, etaj 2, ap. 75, sector 2,
021225, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRÂSLEA CEL VOINIC SuperErou

(591) Culori revendicate:maron, verde,
galben, gri, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020102; 020122;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
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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.
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.
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 06369
(151) 04.10.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, etaj 2, ap. 75, sector 2,
021225, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FAT FRUMOS SuperErou

(591) Culori revendicate:albastru, gri, grena,
maron, bej

  
(531) Clasificare Viena:020102; 020122;

290115;  
(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,
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echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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.
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 06383
(151) 04.10.2012
(732) S.C. SKY SECURITY S.R.L., Str.

Livezilor nr. 7, Jud. Iaşi, , VALEA
ADÎNCĂ ROMANIA 

(540)

SKY SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2925C), negru (pantone 7544C,
7547C)

  
(531) Clasificare Viena:240115; 241125;

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

clase:
45 Servicii siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06370
(151) 04.10.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, etaj 2, ap. 75, sector 2,
021225, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZMEUL ZMEILOR RĂUFĂCĂTOR

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

  
(531) Clasificare Viena:040220; 040310;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
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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.
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.
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.
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 06371
(151) 04.10.2012
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr. 12, bl. I 17, sc C, ap.
36, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GOSPODINA

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270502;

270507; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă. 
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare. 
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06384
(151) 04.10.2012
(732) VASU CRISTIAN VASILE, Str.

Lacului nr. 1, bl. 652, sc. C, et. 1, ap.
4, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

ANGEL TEST

(591) Culori revendicate:verde, roşu
 
(531) Clasificare Viena:030717; 170302;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente medicale.
37 Instalare şi întreţinere sisteme de securitate
electronică.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06385
(151) 04.10.2012
(732) STOICA IOAN, Str. Remetea nr. 1A,

Jud. Mureş, 540264, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(732) SAROSI IOAN, Str. Agricultorilor,
nr. 4, Jud. Mureş, 540272, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(732) SZOBO DANIEL, Sat Sard, nr. 89,
Jud.  Alba,  517360,  IGHIU
ROMANIA 

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

(540)

ICAMI

 
(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; diverse
publicaţii; 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 06372
(151) 04.10.2012
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr. 12, bl. I 17, sc C, ap.
36, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUNI
 (531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă. 
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. 
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; alimente
pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice. 
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06373
(151) 04.10.2012
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr. 12, bl. I 17, sc C, ap.
36, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

POPULAR

(531) Clasificare Viena:260418; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole, altele decât cele
acţionate manual. 
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06374
(151) 04.10.2012
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Str.

Arinii Dornei nr. 12, bl. I 17, sc C, ap.
36, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUNU
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(531) Clasificare Viena:261113; 270502;
270524;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
instrumente agricole, altele decât cele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă.
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. 
30 Cafea, ceai, cacao zahăr, orez, făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie. 
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; alimente pentru
animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice. 
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06423
(151) 05.10.2012
(732) CIUCU DAN ALEXANDRU, Calea

Floreasca nr. 70-72, et. 2, ap. 6, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AC

(531) Clasificare Viena:270517; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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.
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.
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.
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
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şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 06424
(151) 05.10.2012
(732) CIUCU DAN ALEXANDRU, Calea

Floreasca nr. 70-72, et. 2, ap. 6, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

 
(531) Clasificare Viena:261325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea

dinţilor.
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.
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.
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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 06425
(151) 05.10.2012
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Aspenter - ZI DE ZI DE ZI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive, 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
(această cerere intenţionează să acopere toate
produsele incluse în lista alfabetică a acestei
clase).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
(aceasta cerere intenţionează sa acopere toate
produsele incluse in lista alfabetica a acestei
clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06426
(151) 05.10.2012
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Aspenter - ZI DE ZI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente nutritive, 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
(această cerere intenţionează să acopere toate
produsele incluse în lista alfabetică a acestei
clase).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
(aceasta cerere intenţionează sa acopere toate
produsele incluse in lista alfabetica a acestei
clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06416
(151) 05.10.2012
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Oameni despre carti memorabile
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06417
(151) 05.10.2012
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

bookmag
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06408
(151) 05.10.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06427
(151) 05.10.2012
(732) S.C. GAMERS LOUNGE S.R.L.,

Str. Ştefan cel Mare nr. 53, et. 1,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900676,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

gamers lounge
 
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06418
(151) 05.10.2012
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

studentiq
 

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06419
(151) 05.10.2012
(732) S.C. EVOLUTIO PROMOTIONS

& ADVERTISING S.R.L., Str.
Mihail Obedenaru nr. 17, parter, ap. 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

evo promotions

(591) Culori revendicate:roşu, gri, mov
 
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
35 Servicii oferite de agenţii de publicitate;
conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06428
(151) 05.10.2012
(732) S.C. FLORASAN EXIM S.R.L., Str.

Bucium nr. 5, bl. D3, sc. 4, ap. 36,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

FLORATONIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar;
suplimente dietetice pentru uz uman şi
animale; dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06431
(151) 05.10.2012
(732) S.C. PRINCIPAL AUTO S.R.L., Str.

Arinilor nr. 11, ap. 22, bl. H, et. 6, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

P A PRINCIPAL

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06409
(151) 05.10.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXTRACARE
 

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06410
(151) 05.10.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EFILIV

 
(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
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şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06411
(151) 05.10.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIFEBENE
  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06420
(151) 05.10.2012
(732) S.C. TOPI IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Timiş nr. 6, Judeţul
Vâlcea,  240275,  RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

you 2 energy drink Tu la puterea a doua!

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:250119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor; băuturi energizante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06429
(151) 05.10.2012
(732) BUCUR ALEXANDRU, Str. Spătar

Milescu nr. 3A, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(732) NAGY TIBERIU ADRIAN, Str.
Piaţa George Enescu nr. 12, ap. 2,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(732) BRĂDEAN ANCA, Str. Avram Iancu
nr. 151A, bl. 5, sc. B, ap. 19, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Fusion Core
  

(531) Clasificare Viena:270504; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate în domeniul muzical, inclusiv
publicitate on-line; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, inclusiv
comerţ on-line; servicii de import-export cu
produse şi servicii în domeniul muzical.
41 Servicii de compoziţie muzicală;
reprezentaţii muzicale; spectacole live;
servicii de educaţie muzicală; servicii de
discotecă; organizarea de spectacole, servicii
de impresariat; producţie muzicală, studiouri
de înregistrare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06412
(151) 05.10.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIVERMAX
 

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06421
(151) 05.10.2012
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ZI DE ZI DE ZI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; 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;
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dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(această cerere intenţionează să acopere toate
produsele incluse în lista alfabetică a acestei
clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (această cerere intenţionează sa
acopere toate produsele incluse in lista
alfabetică a acestei clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06413
(151) 05.10.2012
(732) S.C. VINALCOOL S.A., Şos.

Bucureşti nr. Km 5, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

REGELE ULYSSE
  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06414
(151) 05.10.2012
(732) S.C. VINALCOOL S.A., Şos.

Bucureşti nr. Km 5, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

STEAUA DUNARII
  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06415
(151) 05.10.2012
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

oameni despre carti bune
  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06430
(151) 05.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI NATURE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06433
(151) 05.10.2012
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

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

(540)

P PETROM Performanţa inspiră.

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270507;

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

clase:
7 Automate de vânzare.
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;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipamente 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.
36 Afaceri financiare.
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.
42 Creareaşi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea şi
menţinerea de site web.
44 Servicii medicale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06422
(151) 05.10.2012
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ZI DE ZI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
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pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(această cerere intenţionează să acopere toate
produsele incluse în lista alfabetică a acestei
clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (această cerere intenţionează sa
acopere toate produsele incluse in lista
alfabetică a acestei clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06434
(151) 05.10.2012
(732) S.C. BRONZ MEDIA S.R.L., Str.

Republici nr. 40, ap. 9, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GAZETA DE CLUJ
 

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06435
(151) 05.10.2012
(732) S.C. EPISTEMIO SYSTEMS

S.R.L., Str. Saturn nr. 26, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

METAJOURNAL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
41 Publicarea online a revistelor electronice şi
a publicaţiilor periodice electronice;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile; compunerea
textelor, altele decât textele publicitare;
servicii de publicare electronică.
42 Agregarea informaţiilor ştiinţifice;
furnizarea de informaţii ştiinţifice şi
tehnologice; servicii ştiinţifice şi tehnologice;
administrarea bazelor de date; găzduirea pe
internet a informaţiilor digitale, incluzând
reviste online, publicaţii periodice online şi
informa ţ i i  ş t i in ţ i f ice;  conceperea,
administrarea, închirierea şi actualizarea
programelor de calculator; găzduirea
programelor de calculator, a site-urilor web şi
a altor aplicaţii pentru calculator; furnizarea
online de programe de calculator
nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06436
(151) 05.10.2012
(732) S.C. MEAT MARKET & FOODS

S.R.L., Str. Amiral Balescu nr. 20, sc.
A, parter, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VACAMUUU
 

(531) Clasificare Viena:030413; 050917;
051105; 080310; 260118;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi ceretarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06437
(151) 05.10.2012
(732) S.C. ACANT DESIGN S.R.L., Str.

Suzana nr. 51, sector 5, 051079,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL OANA
COCOLOI, Str Drumul Taberei nr.
120, bl. OD1, sc. 5, et. 3, ap. 189,
sector 6 BUCUREŞTI

(540)

ACANT DESIGN
  
(531) Clasificare Viena:070525; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele lor; 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; produse metalice necuprinse în alte
clase; minereuri.
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7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
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;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipamente pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioade; ceasuri.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
19 Materiale de construcţii nemetalice,

conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06432
(151) 08.10.2012
(732) H O R I A  M I R O N

CONSTANTINESCU, Str. Polonă nr.
67, ap. 2, sector 1, , 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)

SAINT NICHOLAS VILLAGE

(591) Culori revendicate:mov, bej, galben

  
(531) Clasificare Viena:020122; 070124;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06463
(151) 08.10.2012
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

THE BUILDERS WEB
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06464
(151) 08.10.2012
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

THE BUILDERS CLUB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06438
(151) 10.10.2012
(732) S.C. ROMTEXTIL S.A., B-dul Aurel

Vlaicu nr. 125, judeţul Constanţa,
900154, CONSTANTA ROMANIA 

(540)

BAUPOR TENCUIALA DECORATIVA
CU ASPECT CANELAT

(591) Culori revendicate:albastru, vernil,
cyclamen, ocru, blue

  
(531) Clasificare Viena:071520; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută.
19 Materiale de construcţii nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06465
(151) 08.10.2012
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BUILDERS MAGAZINE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06466
(151) 08.10.2012
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BUILDERS JOBS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06454
(151) 08.10.2012
(732) S.C. SACCO W.G. DESIGN S.R.L.,

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 9/3,
Judeţul Timiş, 300195, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

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

clase:
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;
design interior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06439
(151) 08.10.2012
(732) FILIP CONSTANTIN,  Str.

Principală nr. 512, Sat Ungheni,
jude ţul Argeş ,  ,  COMUNA
UNGHENI ROMANIA 

(540)

P.A. PARTIDUL ANTICAPITALIST

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260318; 290112;  
(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.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06467
(151) 08.10.2012
(732) S.C. DELTA PRES S.R.L., Str.

Zimnicea nr. 31, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

DELTA PRES

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260301;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06456
(151) 08.10.2012
(732) S.C. JANIS CLUB S.R.L., Str. Horea

nr. 69, jud. Cluj, 405400, HUEDIN
ROMANIA 

(540)

U Pub
  

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

43 Baruri; cafenele; cafenele-restaurant;
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06468
(151) 08.10.2012
(732) LOGISTICS GLOBAL LIMITED,

Room 801, 8th Floor, Mongkok
Harbour Center, 638 Shanghai Street,
M o n g k o k ,  ,  K O W L O O N
HONG-KONG 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Baby ANION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06446
(151) 08.10.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUFORIA VINE DIN NOI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06440
(151) 08.10.2012
(732) S.C. PARADISE TRAVEL

AGENCY S.R.L., Str. Costache
Negri nr. 19, sector 5, 050552,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRAVEL PARADISE
  

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

39 Servicii de organizare de călătorii oferite
de agenţii de turism.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06469
(151) 08.10.2012
(732) LOGISTICS GLOBAL LIMITED,

Room 801, 8th Floor, Mongkok
Harbour Center, 638 Shanghai Street,
M o n g k o k ,  ,  K O W L O O N
HONG-KONG 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Mister ANION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06441
(151) 08.10.2012
(732) U N I V E R S I T A T E A

ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU,
Calea Dumbrăvii nr. 28-32, judeţul
Sibiu, 550324, SIBIU ROMANIA 

(540)

UNIVERSITATEA
ROMÂNO-GERMANĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06470
(151) 08.10.2012
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

BARBARIAN
  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06442
(151) 08.10.2012
(732) U N I V E R S I T A T E A

ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU,
Calea Dumbrăvii nr. 28-32, judeţul
Sibiu, 550324, SIBIU ROMANIA 

(540)

RUMANISCH-DEUTSCHE
UNIVERSITAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06457
(151) 08.10.2012
(732) GÎGĂ ELENA-IRINA, Str. Drumul

Apelor nr. 15, Judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

REYNA VOX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06443
(151) 08.10.2012
(732) FUNDAŢIA PREŢUIEŞTE CLIPA,

Bd. D. Cantemir nr. 5, bl. 6, ap. 72,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fundaţia preţuieşte Clipa

(591) Culori revendicate:gri, galben,
portocaliu
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(531) Clasificare Viena:170119; 270515;

290115;  
(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.
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 06447
(151) 08.10.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REVELIONUL BATE GHINIONUL
  

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

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet

chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06444
(151) 08.10.2012
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

BIOCEBRAL ÎŢI PUNE CREIERUL ÎN
MIŞCARE!
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06471
(151) 09.10.2012
(732) S.C. NOVA PAN S.R.L., Str.

Poienelor nr. 2A, Judeţul Braşov,
500419, BRAŞOV 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)

Cofetarul Isteţ

(591) Culori revendicate:roşu închis, gri

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate online
pe o reţea de computere; regruparea în
avantajul terţilor a unor produse diverse cum
ar fi: ustensile şi accesorii necesare pentru
brutărie, patiserie, cofetărie, ciocolaterie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine; servicii de franciză,
licenţe de servicii prin terţi, servicii de

import-export, organizarea şi participarea la
târguri şi expoziţii în scop publicitar şi
comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06448
(151) 08.10.2012
(732) A S O C I A Ţ I A  L I G A

ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA,
Str. Nicolae Bălcescu nr. 33, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Asociaţia Liga Albanezilor din România
ALAR
  
(531) Clasificare Viena:260108; 260318;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
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terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06445
(151) 08.10.2012
(732) BORASCU DANIEL CRISTIAN,

Str. Simion Barniţiu nr. 60, et. 2, ap. 5,
judeţul Timiş, 300302, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Venda
(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, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
42 Creare şi menţinere site pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06449
(151) 08.10.2012
(732) F U N D A Ţ I A  L I A N A

DUMITRESCU, Sat Urzicuţa, str.
Calea Craiovei nr. 59, judeţul Dolj,
206700, COMUNA URZICUŢA
ROMANIA 

(540)

Clubul Puterea Soarelui

591) Culori revendicate:galben, roşu
  
(531) Clasificare Viena:010313; 011511;

030711; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 06450
(151) 08.10.2012
(732) F U N D A Ţ I A  L I A N A

DUMITRESCU, Sat Urzicuţa, str.
Calea Craiovei nr. 59, judeţul Dolj,
206700, COMUNA URZICUŢA
ROMANIA 

(540)

Fundaţia Liana Dumitrescu
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(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010307; 020301;

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

clase:
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 06458
(151) 08.10.2012
(732) DUMITRU MIHĂICĂ, Str. Octavian

Goga bl. 1B, sc. B, et. 2, ap. 7, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

mono shoes & accessories
  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06451
(151) 08.10.2012
(732) ASOCIAŢIA MACEDONENILOR

DIN ROMÂNIA, Str. Thomas
Masaryk nr. 29, sector 2, 020984,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A.M.R.

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06459
(151) 08.10.2012
(732) TRASNEA ADRIAN FLORIN, Str.

Molidului nr. 21, bl. B32, ap. 1,
Judeţul Braşov, 500432, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

TEUTON Construieşte nemţeşte!

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

  
(531) Clasificare Viena:020102; 020120;

270502; 290114;  
(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice

semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06460
(151) 08.10.2012
(732) S.C. RON'S LAND GREEN S.R.L.,

Sat Petrăchioaia, Sos. Măineasca nr.
207, Clădirea C1, Camerele 22-23,
judetul Ilfov, 077155, COMUNA
PETRACHIOAIA ROMANIA 

(540)

Chefuisine
  

(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.
35 Servicii de import; reclamă; publicitate în
domeniu; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06452
(151) 08.10.2012
(732) SĂV U L E S C U  N I C O L E T A

CRISTINA (MANOLIU), B-dul
Constantin Brâncoveanu nr. 109, bl.
VA, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUBUL SUNETULUI MUZICII
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06461
(151) 08.10.2012
(732) S.C. RON'S LAND GREEN S.R.L.,

Sat Petrăchioaia, Sos. Măineasca nr.
207, Clădirea C1, Camerele 22-23,
judetul Ilfov, 077155, COMUNA
PETRACHIOAIA ROMANIA 

(540)

Yamilicious

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(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.
35 Servicii de import; reclamă; publicitate în
domeniu; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06462
(151) 08.10.2012
(732) CÂRCIOG MIRELA DANIELA,

Str. Episcopul Timus nr. 4, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

VIP VIAŢA INVIZIBILĂ A
PERSONALITĂŢILOR

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290112;  
(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
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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.
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 06453
(151) 08.10.2012
(732) SĂV U L E S C U  N I C O L E T A

CRISTINA (MANOLIU), B-dul
Constantin Brâncoveanu nr. 109, bl.
VA, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CENACLUL SUNETUL MUZICII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06492
(151) 09.10.2012
(732) S T O I C U L E S C U  V I C T O R ,

Prelungirea Ghencea nr. 33, Jud. Ilfov,
, BRAGADIRU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

LATIN CITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06472
(151) 09.10.2012
(732) S.C. PLASTSISTEM S.A., DN15A

Bistriţa-Reghin, Km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , COMUNA
SIEU-MAGHERUS ROMANIA 

(540)

plastsistem Îmbină soluţii şi idei
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(531) Clasificare Viena:071520; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06495
(151) 09.10.2012
(732) MARICA CIPRIAN ANDREI, Str.

Mihai Eminescu nr. 144, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CIPRIAN MARICA
  

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

6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; ferărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Automate de vânzare.
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;
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, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Articole îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06499
(151) 09.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SĂPTĂMÂNA PE SCURT
  

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06473
(151) 09.10.2012
(732) S.C. PLASTSISTEM S.A., DN15A

Bistriţa-Reghin, Km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , COMUNA
SIEU-MAGHERUS ROMANIA 

(540)

ISOAC 5
  

(531) Clasificare Viena:071520; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06474
(151) 09.10.2012
(732) S.C. PLASTSISTEM S.A., DN15A

Bistriţa-Reghin, Km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , COMUNA
SIEU-MAGHERUS ROMANIA 

(540)

ISOPER a
  
(531) Clasificare Viena:071520; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06496
(151) 09.10.2012
(732) NICA DAN-MIRCEA, Str. Ion Vodă

nr. 5, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

DANIEL DE CASTRANOVA
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06500
(151) 09.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOTBAL EUROPEAN

(591) Culori revendicate:negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06475
(151) 09.10.2012
(732) MUDURA MARIUS SORIN, Sat

Baciu nr. 29A, ap. 42, judeţul Cluj, ,
COMUNA BACIU ROMANIA 

(540)

TIGARA DE CLUJ
  

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

35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; regruparea în avantajul
terţilor a ţigărilor electronice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să

le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06476
(151) 09.10.2012
(732) MUDURA MARIUS SORIN, Sat

Baciu nr. 29A, ap. 42, judeţul Cluj, ,
COMUNA BACIU ROMANIA 

(540)

TIGARA DE MURES
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06477
(151) 09.10.2012
(732) S.C. PLASTSISTEM S.A., DN15A

Bistriţa-Reghin, Km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , COMUNA
SIEU-MAGHERUS ROMANIA 

(540)

ISOAC 3



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

  (531) Clasificare Viena:071520; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06497
(151) 09.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Business CLUB

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06501
(151) 09.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAŞAPORT DIPLOMATIC

(591) Culori revendicate:negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:010502; 270511;

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06478
(151) 09.10.2012
(732) S.C. PLASTSISTEM S.A., DN15A

Bistriţa-Reghin, Km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , COMUNA
SIEU-MAGHERUS ROMANIA 

(540)

ISOFRIG
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(531) Clasificare Viena:071520; 170502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06479
(151) 09.10.2012
(732) S.C. PLASTSISTEM S.A., DN15A

Bistriţa-Reghin, Km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , COMUNA
SIEU-MAGHERUS ROMANIA 

(540)

ISOPER n

  
(531) Clasificare Viena:071520; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06498
(151) 09.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JURNAL PENTRU COPII

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

  
(531) Clasificare Viena:020501; 260118;

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

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06502
(151) 09.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI LIFE - DESPRE TINE
 

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06481
(151) 09.10.2012
(732) RADU ALEXANDRU ANTONIU,

Int. Gheorghe Simionescu nr. 15, et. 1,
ap. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

KLEOPATRA FRUMUSETEA LA
INDEMANA TA !

(591) Culori revendicate:mov, roz, roşu,
galben, gri, maro

  
(531) Clasificare Viena:020322; 270502;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06480
(151) 09.10.2012
(732) S.C. LACTAG S.A., Str. Progresului

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

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

(540)

Lactag Pe gustate !

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260102; 260118;

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

clase:
29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06482
(151) 09.10.2012
(732) S.C. BELLONNY ACCESORIES

S.R.L., Bd. Republicii nr. 25, sc.3,
judeţul Caraş-Severin, , REŞIŢA
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)

CHAROITTE FINE JEWELRY

(591) Culori revendicate:negru, lila, alb

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270524;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acestea,necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06490
(151) 09.10.2012
(732) S . C .  A C C E S  P R O J E C T

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Fintinilor, nr. 35, bl. B1, et. 3, ap. 27,
camera 1, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP
1, CP 52 BUZĂU

(540)

api ACCES PROJECT INVESTMENTS

(591) Culori revendicate:violet

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

270515; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
afaceri imobiliare.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06483
(151) 09.10.2012
(732) BIRSAN VALENTIN - COSTEL,

Str. Reg. 13 Călăraşi nr. 6, et. 3, ap.
16, 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)

USTRAVEL
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06503
(151) 09.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI WORLD - DESPRE LUME
  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06491
(151) 09.10.2012
(732) S.C. INTERNET LINK S.R.L., Str.

Ion Roată nr. 3, Jud. Constanţa,
900280, CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL "ION
FLOREA", Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MULTIMEDIA S.G.S. System Group
Software Internetlink-netzone-system

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru,
galben, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:241517; 260418;

270511; 270515;  
(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;
filme, suporturi magnetice, optice, flash,
memorii statice, carduri de memorie, memory
stick, toate înregistrate/încărcate cu programe
software şi/sau pentru aeees prin mijloace



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

electronice sau internet; suporturi de date
înregistrate şi orice alt tip de dispozitiv de
stocare, publicaţii electronice descărcabile;
discuri compacte. DVD-uri şi alte suporturi
digitale cu înregistrări de programe software;
publicaţii electronice încărcabile; fişiere cu
imagini şi sunete, încărcabile; programe
software pentru computere permiţând
transmisia de fotografii, video, texte, muzică,
MP3; casete pentru suporturile înregistrate;
programe software înregistrate; dezvoltarea de
unelte pentru computer software; programe
software pentru managementul unor baze de
date.
35 Servicii de publicitate/menţionare /căutare
de sponzorizare/servicii de relaţii cu publicul
şi de promovare a produselor, prin orice fel de
mijloace din aceasta clasa; promovarea
afacerii prin mijloace audio-vizuale, prin
telefon, promovarea on-line în reţele
informatice si site-uri web; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; difuzare de
anunţuri publicitare şi materiale publicitare;
pregătirea, redactarea, difuzarea şi
actualizarea de texte publicitare, de anunţuri şi
de materiale publicitare; servicii care constau
în căutarea, culegerea, înregistrarea,
transcrierea, compunerea compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise,
înregistrări, date şi informaţii în fişiere
informatice-electronice; gestionarea de fişiere
informatice; procesarea de cuvinte, de
informaţii, într-o bază de date computerizata;
organizarea de expoziţii în scop comercial;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
comercializarea tuturor produselor de
software; punerea împreună, spre beneficiul
altora, a unei varietăţi de bunuri, prin orice
mijloace din această clasă şi în special prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, al emisiunilor de teleshopping,
sau al canalelor TV comerciale, permitind
convenabil cumpărătorilor să le vadă şi să le

cumpere; distribuirea de materiale publicitare
(fluturaşi, prospecte, broşuri, eşantioane), prin
poştă şi în particular prin vânzarea la distanţă
prin cataloage; conducerea şi administrarea
afacerilor în domeniu; diseminare de
informaţii despre programele de software,
despre instruire profesională în domeniu;
căutare de informaţii în fişiere informatice
pentru terţi; estimări şi date, consultanţă,
expertiză pentru afaceri în domeniu.
38 Telecomunicaţii; servicii de transmitere,
difuzare, retransmitere, diseminare de date,
programe prin internet, prin telefon mobil,
prin unde radio; servicii de difuzare şi
comunicaţi interactive; transmisia electronică
de voce, date şi imagini prin televiziune şi
video difuzare; transmisia de programe de
software prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; fumizarea de forumuri de
discuţii şi schimb de mesaje, platforme
social-media, pe internet; transmiterea de date
computerizate, de mesaje şi imagini asistate de
calculator; transmitere de fisiere digitale;
furnizarea de acces la informaţii şi la baze de
date; furnizarea accesului utilizatorilor la o
reţea informatică mondială; închiriere de timp
de acces la reţele informatice mondiale;
transmisiuni în direct accesibile prin
intermediul paginilor de internet (camera
web); servicii de portal internet şi comunicaţii
prin portal; servicii de comunicaţii interactive
cu ajutorul calculatorului; transmisia de
imagini, sunet şi muzica prin intermediul unei
reţele de multimedia. 
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; crearea,
elaborarea, conceperea, găzduirea,
actualizarea, instalarea, copierea, închirierea şi
întreţinerea de programe de calculatoare;
dezvoltarea, modernizarea şi aducerea la zi a
programelor software; asigurarea de utilizare
temporara de software de calculator
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nedescărcabil folosit la crearea şi publicarea
de manuale; consultanţă în materia
programelor de calculator; servicii de
calibrare, diagnoză şi control de calitate
relativ la programele de calculator; licenţiere
de programe de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06504
(151) 09.10.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Digi AnimalWorld
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06494
(151) 09.10.2012
(732) ILIE GEORGE, Şos. Mihai Bravu nr.

190, bl. 205, sc. 1, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

C CHABOO BUCHAREST

(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:030717; 260418;

270521; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
toate serviciile incluse în lista alfabetică a
clasei 41).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
toate serviciile incluse în lista alfabetică a
clasei 43).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06484
(151) 10.10.2012
(732) BATRINEANU MIHAI, Spl. Unirii

nr. 10, bl. B5, sc. 2, et. 1, ap. 21,
Bucureşti, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ROL.ro ROMANIA ONLINE

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06505
(151) 09.10.2012
(732) TUDOR MIRCEA CRISTIAN,

Şoseaua Giurgiului nr. 124-B, sector
4, 040678, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

EVITA TRIBUNALUL, ALEGE
MEDIEREA! MEDIATORUL LA
NEVOIE SE CUNOAŞTE!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice şi în special mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06485
(151) 09.10.2012
(732) METROPOLIS REAL ESTATE

DEVELOPERS S.R.L., Str. Teodosie
Rudeanu nr. 35, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Informaţia Sportivă

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

clase:
9 Pagini web (pagini electronice).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;

fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou;
materiale publicitare. 
28 Jocuri, articole de gimnastică şi sport
necuprinse în alte clase. 
35 Publicitate; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06486
(151) 09.10.2012
(732) N E D E L C U

CATALIN-ALEXANDRU, Str.
Stanislav Cihoschi nr. 13, ap. 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SWEET AND SAFE

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

270508; 270519; 290103;  
(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
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pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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 06506
(151) 10.10.2012
(732) ZVEZDA AD, Dolna Mitropolia

5855, Z.k. Industrialen, ,  BULGARIA
(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo

Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Zvezda

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, verde-deschis, verde-închis

  
(531) Clasificare Viena:050504; 050521;

250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, care nu sunt incluse în alte clase,
materiale tipărite, materiale pentru legătorie
cărţi, fotografii (tipărite), fotografii, imagini,
materiale fotografice, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale pentru
artişti, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), pensule pentru artişti,

materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
materiale de instruire şi învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), pungi din
material plastic incluse în această clasă, hârtie
de împachetat, caractere pentru tipărire,
caractere tipografice, clişee de tipografie,
matriţe, tipare pentru clişee, ambalaje şi
învelitori alimentare din plastic incluse în
această clasă, ambalaje alimentare din hârtie.
29 Carne, carne proaspătă, produse
semipreparate din carne, cârnaţi cruzi uscaţi şi
cârnaţi gătiţi, cârnaţi Saveloys, cârnaţi în stil
vechi de restaurant-bar, mezeluri, cârnaţi în
stil maghiar, carne tocată, produse din carne
tocată, peşte, carne de pasăre şi vânat, extracte
din carne, conserve, fructe congelate, uscate şi
fierte, legume conservate, congelate, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
margarina, unt pentru utilizarea în gătit, ulei
de floarea-soarelui pentru produsele
alimentare, unt de arahide, pastă de alune, ulei
de măsline, unt de cocos, grăsime de nucă de
cocos, ulei de gătit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06507
(151) 10.10.2012
(732) ZVEZDA AD, Dolna Mitropolia

5855, Z.k. Industrialen, ,  BULGARIA
(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo

Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Zvezda
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(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, care nu sunt incluse în alte clase,
materiale tipărite, materiale pentru legătorie
cărţi, fotografii (tipărite), fotografii, imagini,
materiale fotografice, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale pentru
artişti, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), pensule pentru artişti,
materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
materiale de instruire şi învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), pungi din
material plastic incluse în această clasă, hârtie
de împachetat, caractere pentru tipărire,
caractere tipografice, clişee de tipografie,
matriţe, tipare pentru clişee, ambalaje şi
învelitori alimentare din plastic incluse în
această clasă, ambalaje alimentare din hârtie.
29 Carne, carne proaspătă, produse
semipreparate din carne, cârnaţi cruzi uscaţi şi
cârnaţi gătiţi, cârnaţi Saveloys, cârnaţi în stil
vechi de restaurant-bar, mezeluri, cârnaţi în
stil maghiar, carne tocată, produse din carne
tocată, peşte, carne de pasăre şi vânat, extracte
din carne, conserve, fructe congelate, uscate şi
fierte, legume conservate, congelate, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
margarina, unt pentru utilizarea în gătit, ulei
de floarea-soarelui pentru produsele
alimentare, unt de arahide, pastă de alune, ulei
de măsline, unt de cocos, grăsime de nucă de
cocos, ulei de gătit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06488
(151) 09.10.2012
(732) BATAN MARIA, B-dul Chişinău nr.

8, bl. M2, sc. A, ap. 36, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MarketMonitor
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06489
(151) 09.10.2012
(732) FAREL IMPEX S.R.L., Sat Roteni

str. Principală nr. 84, judeţul Mureş, ,
COM ACATARI ROMANIA 

(540)

WOLFENERGY

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi

sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate aceste serviciiîn legătură cu
produsele din clasa 32. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06508
(151) 10.10.2012
(732) STANCIU MIHAI, Str. Elena

Văcărescu nr. 98M, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEARCH CORPORATION

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2935 C), gri (pantone cool gray 3 C),
argintiu (pantone 877 C),gi (pantone
cool gray 10C)

  
(531) Clasificare Viena:010506; 270519;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06534
(151) 10.10.2012
(732) S . C .  A P O L L O  M O D

DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Timişoara nr. 92, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

FAMILY MED

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06518
(151) 10.10.2012
(732) S.C. SPG UNION S.R.L., Str. Cozla

nr. 4, bl. A9, sc. 4, et. 1, ap. 39,
camera 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPG UNION

(591) Culori revendicate:negru, gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020116; 240108;

270503; 270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06538
(151) 10.10.2012
(732) S . C .  N A L T I M  C L O S E

PROTECTION S.R.L., Str. Soldat
Ene Modoran nr. 9, bl. M91, sc. 1, et.
P, ap. 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NALTIM CLOSE PROTECTION
PRIVATE K SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:140702; 240105;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06535
(151) 10.10.2012
(732) S . C .  A P O L L O  M O D

DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Timişoara nr. 92, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

FAMILY HOUSE
  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

(210) M 2012 06536
(151) 10.10.2012
(732) S . C .  A P O L L O  M O D

DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Timişoara nr. 92, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

FAMILY TRAVEL
 

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06537
(151) 10.10.2012
(732) S . C .  A P O L L O  M O D

DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Timişoara nr. 92, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

FAMILY BABY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06519
(151) 10.10.2012
(732) IONESCU ALEX S.R.L., Str. Calea

Bucureşti bl. 32-33, parter, judeţul Olt,
, CARACAL ROMANIA 

(540)

SHAORMA KING
  

(531) Clasificare Viena:240910; 270503;
270509; 270519;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară, fast-food.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06509
(151) 10.10.2012
(732) STANCIU MIHAI, Str. Elena

Văcărescu nr. 98M, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

the way to move on

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2935 C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 06510
(151) 10.10.2012
(732) MOUSTACHE INVESTMENT

S.R.L., Str. Smardan nr. 33, et. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BON

(591) Culori revendicate:roşu, roz, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:250703; 270517;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06540
(151) 10.10.2012
(732) Z H E J I A N G  G E M S Y

MECHANICAL & ELECTRICAL
CO., LTD., No. 638 Donghuan Road,
Taizhou, , ZHEJIANG PROVINCE
CHINA 

(740) CONSTANTIN & VELICU -
INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GEMSY
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270521;
2803;  

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

7 Maşini de cusut, maşini de cusut industriale,
maşini de călcat, pedale pentru maşini de
cusut, electromotoare pentru maşini de cusut,
maşini de împletit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06511
(151) 10.10.2012
(732) CONSTANTINESCU MARIAN

CONSTANTIN, B-dul. Ferdinand nr.
50A, bl. R8, sc. A, et. 2, ap. 7, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

FIRESQ
  
(531) Clasificare Viena:170204; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import - export.
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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; servicii de
design industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06512
(151) 10.10.2012
(732) CONSTANTINESCU MARIAN

CONSTANTIN, B-dul. Ferdinand nr.
50A, bl. R8, sc. A, et. 2, ap. 7, Jud.
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

NEVER ALONE
 

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import - export.

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; servicii de
design industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06528
(151) 10.10.2012
(732) BOGDAN FILCEA, Str. Domnişori

nr. 8, bl. 8E, sc. A, et. 4, ap. 17, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

LIGA PROFESIONISTA DE HANDBAL
  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06541
(151) 10.10.2012
(732) PUSTA DANIELA, Str. Republicii

nr. 12, ap. 23, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(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)

Miss Oradea

 
(531) Clasificare Viena:020301; 090701;

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

clase:
35 Servicii de publicitate şi de agenţie de
publicitate; consultanţă şi gestiune în afaceri;
impresariat artistic; organizarea de concursuri
de modă în scopuri promoţionale; relaţii cu
publicul.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (această cerere
intenţionează să acopere toate produsele
incluse în lista alfabetică a acestei clase).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
protocol referitoare la serviciile din această
clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06513
(151) 10.10.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS & MISTER PLOIEŞTI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06542
(151) 10.10.2012
(732) PUSTA DANIELA, Str. Republicii

nr. 12, ap. 23, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(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)

Miss Bihor
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  (531) Clasificare Viena:020301; 090725;
270501; 270502;  

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

35 Servicii de publicitate şi de agenţie de
publicitate; consultanţă şi gestiune în afaceri;
impresariat artistic; organizarea de concursuri
de modă în scopuri promoţionale; relaţii cu
publicul.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (această cerere
intenţionează să acopere toate produsele
incluse în lista alfabetică a acestei clase).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
protocol referitoare la serviciile din această
clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06529
(151) 10.10.2012
(732) S.C. CRISTAND GOLD GYM

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 107, bl. G,
ap. 101, sector 4, 040657,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GOLD GYM

  
(531) Clasificare Viena:020108; 270116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06514
(151) 10.10.2012
(732) S.C. TOTAL TRAFFIC S.R.L., Str.

Gheorghe Titeica nr. 52-54, et. 1,
Judeţul Mehedinţi, , DROBETA
TURNU SEVERIN ROMANIA 

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

(540)

DUNAREA ALBASTRA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06543
(151) 10.10.2012
(732) PUSTA DANIELA, Str. Republicii

nr. 12, ap. 23, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(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)

Ella-Mode
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(531) Clasificare Viena:020301; 090725;
270501; 270502;  

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

35 Servicii de publicitate şi de agenţie de
publicitate; consultanţă şi gestiune în afaceri;
impresariat artistic; organizarea de concursuri
de modă în scopuri promoţionale; relaţii cu
publicul.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (această cerere
intenţionează să acopere toate produsele
incluse în lista alfabetică a acestei clase).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
protocol referitoare la serviciile din această
clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06520
(151) 10.10.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(540)

Minte-mă FRUMOS

(591) Culori revendicate:roz, negru
 
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

270717; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Film cinematografic; casete video; discuri
compacte (audio-video); benzi video; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi

magnetice de înregistrare; discuri acustice. 
16 Publicaţii; broşuri; pliante; cataloage;
tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
pixuri; articole de papetărie.
35 Publicitate; distribuire, difuzare de
materiale publicitare. 
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
39 Distribuirea (livrarea) de produse;
distribuirea (livrarea) de casete video, discuri
compacte (audio-video), benzi video.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; producţie de filme;
educaţie; divertisment; activităţi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şi menţinere de situri
web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06515
(151) 10.10.2012
(732) ASOCIATIA RECOBAT PLUS, Str.

Mitropolit Varlaam nr. 21A, sector 1,
, 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)

RECOBAT

(591) Culori revendicate:verde, negru

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 10/41/2012

(531) Clasificare Viena:150902; 260418;
270508; 270519; 290112;  

(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.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06521
(151) 10.10.2012
(732) S.C. AXEL PAZA S.R.L., Str.

Nicolae Titulescu nr. 9, judeţul
Vrancea, 620018, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

AXEL PAZA

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

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

clase:
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06530
(151) 10.10.2012
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector 1,
PO Box 2-229 BUCUREŞTI

(540)

ekonomic

(591) Culori revendicate:galben, verde
(pantone 361C, 367C), bleu, albastru
(pantone 2945C), mov (pantone
255C), roşu (pantone 1788C)

  
(531) Clasificare Viena:261108; 261112;

270508; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Acoperiri lavabile, lacuri şi vopsele pe bază
de solvenţi, lacuri şi vopsele acrilice, lacuri şi
vopsele alchidice, grunduri şi amorse,
tencuieli decorative.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
menţionate în clasa 2, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06516
(151) 10.10.2012
(732) ASOCIATIA ECOPOINT, Str.

Fortului nr. 31, cam. nr. 8, Judeţul
Ilfov, , CHITILA ROMANIA 

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

(540)

ecopoint

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260104; 270501;

270508; 290113;  
(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.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06522
(151) 10.10.2012
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

Fructello

(591) Culori revendicate:mov
 
(531) Clasificare Viena:011505; 050311;

261325; 270508; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate de
carne;fructe şi legume conservate, 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;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă de
răcit.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06517
(151) 10.10.2012
(732) S.C. ALWO THERM S.R.L., Aleea

Arubium nr. 56, sector 2, ,
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)

ALWO

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:130324; 270508;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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 06544
(151) 10.10.2012
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

3 IN 1 EXPERIMENTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06523
(151) 10.10.2012
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

NON E
  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate de
carne;fructe şi legume conservate, 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
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cofetărie, îngheţată;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă de
răcit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06545
(151) 10.10.2012
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

4 IN 1 EXPERIMENTE
  

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

28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06531
(151) 10.10.2012
(732) S.C. HAPPY FOOD BUSINESS

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 52, spaţiu
65, corp Clădire C, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRADITII ROMANESTI

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
galben

  
(531) Clasificare Viena:110305; 270501;

270506; 290114;  
(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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06524
(151) 10.10.2012
(732) MARINESCU RARES-PETRISOR,

Str. Munteniei, bl. C31, et. 1, ap. 4,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06546
(151) 10.10.2012
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

3 EXPERIMENTE IN 1
  

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

28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06547
(151) 10.10.2012
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

4 EXPERIMENTE IN 1

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06548
(151) 10.10.2012
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

MAIA
  

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

28 Jocuri şi jucării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06525
(151) 10.10.2012
(732) EDITIONS PLAY BAC, 33 Rue du

Petit - Musc, 75004, PARIS FRANTA

(540)

SUNT IMBATABIL

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06532
(151) 10.10.2012
(732) S.C. OXYGEN LINE S.R.L., Str.

Prel. Ghencea nr. 94-100, bl. A2, ap.
2083, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DELICII ROMANESTI

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
galben

  
(531) Clasificare Viena:251225; 270501;

290114;  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri;condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06526
(151) 10.10.2012
(732) S T O I C U L E S C U  V I C T O R ,

Prelungirea Ghencea nr. 33, Jud. Ilfov,
, BRAGADIRU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

LATIN RESIDENCE
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06527
(151) 10.10.2012
(732) DRIBLING 67, Str. Cornelia

Sălceanu nr. 3A, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

dribling

(591) Culori revendicate:verde, negru
 
(531) Clasificare Viena:011524; 261113;

270501; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte: tricouri, treninguri, şorturi,
şosete, geci; încălţăminte: pantofi sport,
adidaşi, tenişi, sandale; articole care servesc la
acoperirea capului: şepci.
28 Articole de sport şi gimnastică; dispozitive
de antrenament sportiv; mingi de fotbal,
handbal, baschet, rugby,mingi pentru sporturi,
rachete de tenis. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de categorie sport: îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, rucsaci, genţi, articole de
gimnastică şi sport (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06533
(151) 10.10.2012
(732) S.C. OCEAN SPA S.R.L., Str. Intr.

Tg. Frumos nr. 7, bl. 5, sc. A, ap. 17,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LA PĂDURE

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
albastru, maro
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(531) Clasificare Viena:060102; 060708;

061905; 090110; 290114;  
(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE

Dintr-o eroare de scanare a elementului figurativ referitor la depozit national M 2012
05165 publicat ca cerere in BOPI 8/16.08.2012 denumirea corecta a marcii este HAPPY
CAMPUS INTERNATIONAL STUDENTS RESIDENCE conform reproducerii de mai jos. 
Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM si comunicat solicitantului
modificarea intervenita.
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(210) M 2012 05794
(151) 18.06.2009
(732) TWENTIETH CENTURY FOX

FILM CORPORATION, 10201
West Pico Boulevard, 90035, LOS
ANGELES S.U.A. CALIFORNIA

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

JAMES CAMERON'S AVATAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,

cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, de 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; mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise; case de marcat,
maşini de calculat echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor; filme; DVD-uri
preînregistrate; CD-uri preînregistrate; discuri
preînregistrate; jocuri video, filme, decoruri,
clipuri foto, animaţii, fundaluri, fişiere,
muzică descărcabile; software descărcabil,
software de calculator, software pentru jocuri.
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