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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 10/2012/saptamana 42
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06076
12.10.2012 S.C. OTTO BEROE CAFFE

S.R.L.
BET ACADEMY

2 M 2012
06077

12.10.2012 S.C. OTTO BEROE CAFFE
S.R.L.

SLOT ACADEMY

3 M 2012
06078

12.10.2012 S.C. OTTO BEROE CAFFE
S.R.L.

BET & SLOT ACADEMY

4 M 2012
06079

12.10.2012 S.C. OTTO BEROE CAFFE
S.R.L.

BET & GAMES ACADEMY

5 M 2012
06238

11.10.2012 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

TEDI ŞI AVENTURA TRĂSNITĂ A
COPILULUI TĂU!

6 M 2012
06493

10.10.2012 S.C. MADRIONE SRL-D Freshkiss Frozen yogurt & more

7 M 2012
06539

15.10.2012 S.C. NANCY TRADE S.R.L. MyKids

8 M 2012
06549

11.10.2012 S.C. FORUM HOLDING S.R.L. A. DAVID Gallery DIAMONDS &
JEWELRY

9 M 2012
06550

11.10.2012 S.C. FORUM HOLDING S.R.L. ENGAGEMENT JEWELRY ONLINE
JEWELRY STORE

10 M 2012
06551

11.10.2012 BIZTECH INNOVATION S.R.L. BizTech innovation

11 M 2012
06552

11.10.2012 BIZTECH INNOVATION S.R.L. BizTech

12 M 2012
06553

11.10.2012 BIZTECH INNOVATION S.R.L. BizTech Evenimentul de Business şi
Tehnologie al Anului în Transilvania

13 M 2012
06554

11.10.2012 ASOCIATIA RECOBAT PLUS RECOTAX

14 M 2012
06555

11.10.2012 ASOCIATIA ECOPOINT ECOPTAX

15 M 2012
06556

11.10.2012 MARGARIT MITICA-MARIUS PRESAGALATI.RO

16 M 2012
06557

11.10.2012 S.C. NEWS OUTDOOR
ROMANIA S.R.L.

17 M 2012
06558

11.10.2012 P.F. MUNTEANU ADRIAN
MIHAI

BĂTRÂNU' SAS
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18 M 2012
06559

11.10.2012 P.F. PARASCHIV JUSTIN
OVIDIU

pajo holding împreună cu natura

19 M 2012
06560

11.10.2012 P.F. PARASCHIV JUSTIN
OVIDIU

CARMISTIN OPEN business

20 M 2012
06561

11.10.2012 S.C. OCCIDENT MEDIA S.R.L. NYUGATI JELEN

21 M 2012
06562

11.10.2012 S.C. VENDARIA S.R.L. BRICOMAX

22 M 2012
06563

11.10.2012 S.C. VENDARIA S.R.L. Cucina

23 M 2012
06564

11.10.2012 S.C. THINKBIG
INTERNATIONAL S.R.L.

KING KEBAB

24 M 2012
06565

11.10.2012 FRECIU OVIDIU SORIN MONEY.RO PAZITORUL BANULUI
PUBLIC MONEY.RO TV

25 M 2012
06566

11.10.2012 S.C. LAROPHARM S.R.L. UN ZÂMBET PE MĂSURĂ

26 M 2012
06567

11.10.2012 S.C. RABBIT MEDIA S.R.L. TOP BRANDS VALUE FOR VALUE

27 M 2012
06569

11.10.2012 CIPRIAN RUS Cluj Actual

28 M 2012
06570

11.10.2012 S.C. APA CU DUH S.R.L. AQUA FRIZ apa de masa
carbogazoasa

29 M 2012
06571

11.10.2012 S.C. APA CU DUH S.R.L. AQUA SPRITZ apa de masa
carbogazoasa

30 M 2012
06572

11.10.2012 S.C. REDHAD INTERNATIONAL
S.R.L.

CHEMMER

31 M 2012
06573

11.10.2012 AUDIENTA GENERALA AG
S.R.L.

WORKER SMART REVISTA
NAŢIONALĂ DE MICĂ
MECANIZARE

32 M 2012
06574

11.10.2012 PARENTIME S.R.L. parentime WE SPEAK CHILDISH

33 M 2012
06575

11.10.2012 S.C. AVICOD SA CODLEA AVICOD CODLEA

34 M 2012
06576

11.10.2012 S.C. LONG BEACH S.R.L. BISTRO CHEVALET

35 M 2012
06577

11.10.2012 S.C. EXCELENT
INTCOMTRADING S.R.L.

ROTOSONIC
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36 M 2012
06578

11.10.2012 PENY COM STIL S.R.L. CLOWSE

37 M 2012
06579

11.10.2012 AZUR ESTATE CONVEX S.R.L. SANDY

38 M 2012
06580

11.10.2012 SEDER ESTABLISHMENT
LIMITED

ULPIO FIT

39 M 2012
06581

11.10.2012 S.C. LAZO ACTIVEWEAR S.R.L. Lazo

40 M 2012
06582

11.10.2012 S.C. MAXJOY EUROTRADE
CONCEPT S.R.L.

COFFEE 2 GO

41 M 2012
06583

11.10.2012 S.C. MAXJOY EUROTRADE
CONCEPT S.R.L.

COFFEE TO GO

42 M 2012
06584

11.10.2012 S.C. GEOPOL INTERNATIONAL
S.R.L.

internaţional

43 M 2012
06585

11.10.2012 S.C. BRANDIN SIGNS &
DESIGN S.R.L.

BonPapa

44 M 2012
06586

11.10.2012 HERŢEG MONICA PFA Herţeg Mujery Chicky

45 M 2012
06587

11.10.2012 S.C. V & M CONCEPT
INTERACTIV S.R.L.

my Soulmate The Perfect Match

46 M 2012
06588

11.10.2012 S.C. ARTSTAR
INTERNATIONAL S.R.L.

X-PILL

47 M 2012
06589

12.10.2012 S.C. GLORIA MINA TOURS
S.R.L.

Gmt GloriaMina Tours

48 M 2012
06590

12.10.2012 S.C. GLORIA DIAMONDS S.R.L. GLORIA DIAMONDS

49 M 2012
06591

12.10.2012 IOAN ISTRATE ALPIN 57 lux GUSTUL DE
ALTĂDATĂ !

50 M 2012
06592

12.10.2012 S.C. PAXDORF PRODUCT
S.R.L.

W WAGNER arte frumoase şi
poveşti

51 M 2012
06593

12.10.2012 S.C. INTERVITT S.R.L. La mustarie

52 M 2012
06594

12.10.2012 S.C. GAZETA FOR U S.R.L. Reghinul nostru

53 M 2012
06595

12.10.2012 S.C. REMIR S.R.L. REMBAL

54 M 2012
06596

12.10.2012 S.C. AGRESS BUSINESS
COMPANY S.R.L.

GSMRo
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55 M 2012
06597

12.10.2012 S.C. TEMATER S.R.L. eLLero

56 M 2012
06598

12.10.2012 S.C. FDSV ONLINE S.R.L. STAR TAXI

57 M 2012
06599

12.10.2012 S.C. TURIST CENTER S.R.L. Turist Center Vacanţe pentru fiecare

58 M 2012
06600

12.10.2012 S.C. ZORILE TOYS S.R.L. Z ZORILE STORE Re-Fresh
Yourself

59 M 2012
06601

12.10.2012 S.C. VREAU BILET S.R.L. FOLCLORIADA

60 M 2012
06602

12.10.2012 MIRCEA BĂNESCU PRO DETECTIVE AGENCY

61 M 2012
06603

12.10.2012 S.C. CASY & ROXY COMPANY
S.R.L.

VOXMIX

62 M 2012
06604

12.10.2012 DIACONU CLAUDIU DACON EMERALD

63 M 2012
06605

12.10.2012 DIACONU CLAUDIU RADIO UNDERGROUND

64 M 2012
06606

12.10.2012 DIACONU CLAUDIU underground the pab

65 M 2012
06607

12.10.2012 S.C. CASY & ROXY COMPANY
S.R.L.

MIX THE VOICE OF YOUR LIFE

66 M 2012
06610

15.10.2012 S.C. URBAN SECURITY S.R.L. URBAN SECURITY

67 M 2012
06611

12.10.2012 S.C. OPTI-PLUS VISION S.R.L. opti+plus vino să vezi!

68 M 2012
06612

12.10.2012 S.C. NOVA TAXI CITY S.R.L. my Taxi

69 M 2012
06613

12.10.2012 NEGUT SORIN FLORIAN MOTO GEAR

70 M 2012
06614

12.10.2012 COMPAGNE GERVAIS
DANONE

Danvia

71 M 2012
06615

12.10.2012 ZVEZDA AD Zvezda ULEI FLOAREA SOARELUI

72 M 2012
06616

12.10.2012 LUCOV STEFAN-BOGDAN bel mondo cucina italiana

73 M 2012
06617

12.10.2012 NEGESCU ANCA SLOWAHOLIC

74 M 2012
06618

15.10.2012 ADEN FARM S.R.L. VIVA sănătatea ta, profesia noastră
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75 M 2012
06619

12.10.2012 Google Inc chrome

76 M 2012
06620

12.10.2012 Google Inc GOOGLE CHROME

77 M 2012
06621

12.10.2012 Google Inc CHROMEBOOK

78 M 2012
06622

12.10.2012 Google Inc CHROMEBOX

79 M 2012
06623

12.10.2012 Google Inc CHROME

80 M 2012
06624

17.10.2012 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L.

81 M 2012
06625

15.10.2012 BOCIORT CORNEL AmFostAcolo

82 M 2012
06626

15.10.2012 S.C. ROMEXPO S.A. AUTOEXPO TEHNICA

83 M 2012
06627

15.10.2012 S.C. MARMURA PANTELIMON
S.R.L.

MP MARMURA PANTELIMON
Prelucrare şi comercializare roci
naturale: marmură, granit, travertin

84 M 2012
06628

15.10.2012 S.C. SARCOM S.R.L. Coral

85 M 2012
06629

15.10.2012 S.C. MADISON COMPANY
S.R.L.

GOLDEN TIME

86 M 2012
06630

15.10.2012 JIEANU COSMIN-HORATIU GHID PROTECT

87 M 2012
06631

15.10.2012 S.C. LASSELSBERGER S.A. EUROCERAMIC

88 M 2012
06632

15.10.2012 P.F. KRUTSCH
DIETMAR-ADALBERT

DEPOZITUL DE BERE

89 M 2012
06633

15.10.2012 POPOVICI MARIA RODICA Zâmbet perfect

90 M 2012
06634

15.10.2012 POPOVICI MARIA RODICA Perfect smile

91 M 2012
06635

15.10.2012 PIUCĂ LUCIAN COLZZUNERIA

92 M 2012
06636

15.10.2012 S.C. INTELI SCUT S.R.L. S.C. Inteli Scut S.R.L. security

93 M 2012
06637

15.10.2012 S.C. MLS INVEST TRADING
S.R.L.

READY to BOX CHOPSTIX
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94 M 2012
06638

15.10.2012 IONESCU MATEI COSTIN Pizzicato

95 M 2012
06639

15.10.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

kdvoyo

96 M 2012
06640

15.10.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

IMI PLACE KANAL D

97 M 2012
06641

15.10.2012 FIRUTI DORIN-LAURIAN PIZZA LA METRU

98 M 2012
06644

15.10.2012 RAK CERAMICS P.S.C. RAK CERAMICS

99 M 2012
06645

15.10.2012 RAK CERAMICS P.S.C.

100 M 2012
06646

15.10.2012 S.C. E-LITE NUTRITIA S.R.L. Tonic Imunitar E-LITE 500 ml

101 M 2012
06647

15.10.2012 S.C. E-LITE NUTRITIA S.R.L. Tonic Sedativ SORINA 350 ml

102 M 2012
06648

15.10.2012 S.C. E-LITE NUTRITIA S.R.L. Tonic Ginecologic E-LiTE 500 ml

103 M 2012
06649

16.10.2012 S.C. LONG WALL BRICK S.R.L. LONG WALL BRICK

104 M 2012
06650

15.10.2012 S.C. UNIPROD MANAGEMENT
S.R.L.

BLINDS

105 M 2012
06651

15.10.2012 MARA VASILE AUDIOVISION

106 M 2012
06652

15.10.2012 S.C. AGMUS S.A. IAŞI AGMUS

107 M 2012
06653

15.10.2012 S.C. IMAMUS S.R.L. IMAMUS

108 M 2012
06654

15.10.2012 S.C. SOL PARTNERSHIP S.R.L. Faţă în faţă Candidat.Electorat
TÂRG DE OFERTE POLITICE 2012
Editia I

109 M 2012
06656

16.10.2012 S.C. POLICOLOR S.A. CARIOCA

110 M 2012
06657

16.10.2012 S.C. POLICOLOR S.A. KARIOKA

111 M 2012
06658

16.10.2012 ALSER FOREST S.R.L. Alser Forest Soluţii forestiere
complete

112 M 2012
06659

16.10.2012 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD-SKOPJE

ALKAVISION
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113 M 2012
06660

16.10.2012 AGP INT'L SECURITATE S.R.L. AGP

114 M 2012
06661

16.10.2012 COCOS MARILENA
GEORGETA

PRINCE RAZVAN

115 M 2012
06662

16.10.2012 S.C. SRBA BROKER
ASIGURARE SI REASIGURARE
S.R.L.

musai-RCA.ro Daca-i musai, cu
placere!

116 M 2012
06663

16.10.2012 S.C. PLUM MEDIA AGENCY
S.R.L.

PLUM MEDIA creative agency

117 M 2012
06664

16.10.2012 S.C. CHICKEN'S FOOD S.R.L. Chicken's Fast Food

118 M 2012
06665

16.10.2012 S.C. TREPTE S.R.L. TREPTE

119 M 2012
06666

16.10.2012 T - SOFT INVEST
CONSULTING S.R.L.

T-SOFT invest consulting

120 M 2012
06667

16.10.2012 T - SOFT INVEST
CONSULTING S.R.L.

BRISK business related intelligent
software kit

121 M 2012
06669

16.10.2012 S.C. ELIT S.R.L. ELIT

122 M 2012
06670

16.10.2012 S.C. INTEGRIS S.R.L. garantat din romania

123 M 2012
06671

16.10.2012 S.C. KYO INC S.R.L. REVOLUTION

124 M 2012
06672

16.10.2012 S.C. VINIMONDO IMPORT
S.R.L.

VINIMONDO IMPORT

125 M 2012
06673

16.10.2012 MARIUS OPREA ADRIAN
LAURENTIU MOISE VIOREL

THE FUNK SOCIETY

126 M 2012
06674

16.10.2012 S.C. EXYPOL SECURITY
GUARD S.R.L.

EXYPOL SECURITY GUARD

127 M 2012
06675

16.10.2012 S.C. MARRIS S.R.L. INTERNATIONAL TATOO
CONVENTION BUCHAREST

128 M 2012
06676

16.10.2012 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. CEATA lui PIŢIGOI

129 M 2012
06677

16.10.2012 SINDICATUL NATIONAL DE
MEDIU - ECOLOGISTUL

ECOLOGISTUL SINDICATUL
NATIONAL DE MEDIU
ECOLOGISTUL

130 M 2012
06678

16.10.2012 S.C. ROMANIA
HYPERMARCHE S.A.

PENTRU CĂ FIECARE BĂNUŢ
CONTEAZĂ
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131 M 2012
06679

16.10.2012 S.C. PANAMPHORA S.R.L. RUSTIC MILAPO

132 M 2012
06680

16.10.2012 S.C. MARRIS S.R.L. TWICE YOUR ONLY VICE

133 M 2012
06681

16.10.2012 S.C. LAVIOD IMPEX S.R.L. Tobi

134 M 2012
06682

16.10.2012 S.C. SEPA TRADE S.R.L. SEPA TRADE

135 M 2012
06683

16.10.2012 MACAROV DIMITRIE CRISTIAN SINDICATUL NATIONAL AL
POLIŢIŞTILOR LOCALI SEMPER
LEX

136 M 2012
06684

17.10.2012 S.C. ROTON S.R.L. AKCENT

137 M 2012
06685

17.10.2012 S.C. STAR PLAST CO S.R.L. PLATINUM MOZAIC INOX

138 M 2012
06686

17.10.2012 S.C. ROSS CONSULTANTS
S.R.L.

BETTER COMPANIES, BETTER
PEOPLE, BETTER LIVES

139 M 2012
06687

17.10.2012 S.C. AROX EQUIPMENT S.R.L. arox equipment

140 M 2012
06688

17.10.2012 S.C. SERVIER PHARMA S.R.L.

141 M 2012
06689

17.10.2012 S.C. SERVIER PHARMA S.R.L.

142 M 2012
06690

17.10.2012 S.C. SERVIER PHARMA S.R.L.

143 M 2012
06691

17.10.2012 S.C. WHITE TURISM S.R.L. CONACUL LUI MALDĂR

144 M 2012
06692

17.10.2012 S.C. WHITE TURISM S.R.L. CULA LUI MALDĂR

145 M 2012
06693

17.10.2012 PREDA SORIN NICOLAIE Lala Cafe RESTAURANT BAR

146 M 2012
06694

17.10.2012 SOPHARMA AD PARACEDOL SOPHARMA

147 M 2012
06695

17.10.2012 S.C. GED OIL TRADING S.R.L. Ulei Andreea

148 M 2012
06696

17.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A. Vel Pitar Cel dintâi brutar Covrigei cu
vin
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149 M 2012
06697

17.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A. Vel Pitar Cel dintâi brutar Covrigei cu
vin în reţetă

150 M 2012
06698

17.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A. Covrigei cu vin

151 M 2012
06699

17.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A. Covrigei cu vin în reţetă

152 M 2012
06700

17.10.2012 S.C. VEL PITAR S.A. French Toast Nutriţia

153 M 2012
06701

17.10.2012 S.C. K-SPORT 2002 IMPEX
S.R.L.

AQUA Ksport 2002 Zâmbetul trupului

154 M 2012
06702

17.10.2012 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

DOLCE VITA

155 M 2012
06703

17.10.2012 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

DENI NOCI

156 M 2012
06704

17.10.2012 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

CIKOBEST

157 M 2012
06705

17.10.2012 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

ROMEGA LA DUELO

158 M 2012
06706

17.10.2012 MARDARASEVICI GABRIELA GENTEC

159 M 2012
06707

17.10.2012 S.C. ORTHOOMNIA S.R.L. OrthoOmnia SUNTEM ALATURI DE
TINE

160 M 2012
06708

17.10.2012 S.C. K GROUP CORPORATION
S.R.L.

Auto Moto Show

161 M 2012
06709

17.10.2012 S.C. K GROUP CORPORATION
S.R.L.

Auto Moto Show Bucureşti

162 M 2012
06710

17.10.2012 S.C. ALEXA TRADING S.R.L. ADS UNITED POWER

163 M 2012
06711

17.10.2012 S.C. STYL S.R.L. BIJUTERIA STIL

164 M 2012
06712

17.10.2012 S.C. GAMBERETTI S.R.L. joyz

165 M 2012
06713

17.10.2012 DINICU CORNEL FERMA DACILOR

166 M 2012
06714

17.10.2012 S.C. PREMIER GLOBAL
INTERNATIONAL S.R.L.

Premier Global Recruitment,
Assessment & Coaching Believing in
people

167 M 2012
06715

17.10.2012 S.C. FARMA CLASS INDUSTRY
S.R.L.

GINKOVEN
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168 M 2012
06716

17.10.2012 S.C. TORENT DISTRIBUTION
S.R.L.

Humi Flor PENTRU GRĂDINA TA!

169 M 2012
06717

17.10.2012 S.C. TORENT DISTRIBUTION
S.R.L.

Planta Sol

170 M 2012
06718

17.10.2012 BARA NICOLAE ACACIA VILLAGE YOU learn.YOU
create.YOU play.YOUnique

171 M 2012
06719

17.10.2012 S.C. ZIMBRII NEGRI S.R.L. ZIMBRII NEGRI

172 M 2012
06720

17.10.2012 FUNDATIA PRIMA GENERATIE
ROMANO-ARABA

NEW GENERATION SCHOOL FOR
THE FUTURE

173 M 2012
06721

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveTutoring

174 M 2012
06722

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveSchool

175 M 2012
06723

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveBusiness

176 M 2012
06724

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. enjoy one world

177 M 2012
06725

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveBoard

178 M 2012
06726

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveLab

179 M 2012
06727

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveSchool

180 M 2012
06728

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveBusiness

181 M 2012
06729

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. enjoy one world

182 M 2012
06730

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveLab

183 M 2012
06731

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveStudies enjoy one world

184 M 2012
06732

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveStudies

185 M 2012
06733

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveTutoring

186 M 2012
06734

17.10.2012 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveBoard
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187 M 2012
06735

17.10.2012 S.C. PAMBAC S.A. Spaghete contracronometru

188 M 2012
06736

17.10.2012 S.C. PAMBAC S.A. Spirale Fulger

189 M 2012
06737

17.10.2012 S.C. PAMBAC S.A. Macaroane Viteza

190 M 2012
06738

17.10.2012 S.C. PAMBAC S.A. Pene Maraton

191 M 2012
06739

17.10.2012 S.C. SALBAC S.R.L. GIGANT

192 M 2012
06740

17.10.2012 S.C. RESTAURANT CAROL
TRADITIONAL S.R.L.

RESTAURANT CAROL Tradiţional

193 M 2012
06741

17.10.2012 LESAFFRE ET COMPAGNIE PULSO

194 M 2012
06742

17.10.2012 KASPER DANIELA CRISTINA COFFE BACK german bakery
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(210) M 2012 06076
(151) 12.10.2012
(732) S.C. OTTO BEROE CAFFE S.R.L.,

Str. Victoriei nr. 1, camera 2, bl. 1, sc.
1, ap. 2, jud. Gorj, , TĂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

BET ACADEMY

(591) Culori revendicate:albastru

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment - jocuri de
noroc, activităţi sportive şi culturale, activităţi
ale caselor de pariuri şi pariuri sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06077
(151) 12.10.2012
(732) S.C. OTTO BEROE CAFFE S.R.L.,

Str. Victoriei nr. 1, camera 2, bl. 1, sc.
1, ap. 2, jud. Gorj, , TĂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

SLOT ACADEMY

(591) Culori revendicate:albastru

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment - jocuri de
noroc, activităţi sportive şi culturale, activităţi
ale caselor de pariuri şi pariuri sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06078
(151) 12.10.2012
(732) S.C. OTTO BEROE CAFFE S.R.L.,

Str. Victoriei nr. 1, camera 2, bl. 1, sc.
1, ap. 2, jud. Gorj, , TĂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

BET & SLOT ACADEMY

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment - jocuri de
noroc, activităţi sportive şi culturale, activităţi
ale caselor de pariuri şi pariuri sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06079
(151) 12.10.2012
(732) S.C. OTTO BEROE CAFFE S.R.L.,

Str. Victoriei nr. 1, camera 2, bl. 1, sc.
1, ap. 2, jud. Gorj, , TĂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

BET & GAMES ACADEMY

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment - jocuri de
noroc, activităţi sportive şi culturale, activităţi
ale caselor de pariuri şi pariuri sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06238
(151) 11.10.2012
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)

TEDI ŞI AVENTURA TRĂSNITĂ A
COPILULUI TĂU!

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

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06493
(151) 10.10.2012
(732) S.C. MADRIONE SRL-D, Str.

Atelierului nr. 6, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Freshkiss Frozen yogurt & more

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06539
(151) 15.10.2012
(732) S.C. NANCY TRADE S.R.L., Str.

Sovata nr. 22, bl. C-20, ap. 62, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

MyKids

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020517; 270502;

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

clase:
12 Vehicule şi accesorii pentru copii destinate
utilizării în vehicule; aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală şi accesorii pentru
copii destinate utilizării în aceste aparate de
locomoţie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, inclusiv produse destinate copiilor:
cădiţe transportabile, oliţe; piepteni şi bureţi;
perii (cu excepţia pensulelor); material pentru
perii; material pentru curăţare; bureţi metalici;
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
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sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06559
(151) 11.10.2012
(732) P.F. PARASCHIV JUSTIN

OVIDIU, Str. Blajului nr. 2, bl. 17, sc.
A, et. 3, ap. 5, Judeţul Prahova, ,
MIZIL ROMANIA 

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

(540)

pajo holding împreună cu natura

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:241708; 261107;

270501; 290113;  
(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.

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.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06570
(151) 11.10.2012
(732) S.C. APA CU DUH S.R.L., Str.

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

(540)

AQUA FRIZ apa de masa carbogazoasa

(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  
(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; apă de masă
carbogazoasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06560
(151) 11.10.2012
(732) P.F. PARASCHIV JUSTIN

OVIDIU, Str. Blajului nr. 2, bl. 17, sc.
A, et. 3, ap. 5, Judeţul Prahova, ,
MIZIL ROMANIA 

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

(540)

CARMISTIN OPEN business

(531) Clasificare Viena:260518; 261108;
270508; 270509; 270515;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06571
(151) 11.10.2012
(732) S.C. APA CU DUH S.R.L., Str.

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

(540)

AQUA SPRITZ apa de masa
carbogazoasa

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  
(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; apă de masă
carbogazoasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06561
(151) 11.10.2012
(732) S.C. OCCIDENT MEDIA S.R.L.,

Str. Mihai Eminescu, nr. 55-57,
Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

NYUGATI JELEN

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030717; 030724;

240109; 270508; 270517; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de impremerie, publicaţii,
ziare, reviste şi periodice, cărţi; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie, adezivi;
materiale de instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice, clişee (toate produsele cuprinse în
această clasă).
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (toate serviciile cuprinse în această
clasă).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (toate serviciile cuprinse
în această clasă).
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
(toate serviciile cuprinse în această clasă).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06562
(151) 11.10.2012
(732) S.C. VENDARIA S.R.L., Str.

Sarafineşti nr. 16 B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRICOMAX

(531) Clasificare Viena:020101; 020115;
270517;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06563
(151) 11.10.2012
(732) S.C. VENDARIA S.R.L., Str.

Sarafineşti nr. 16 B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cucina

(531) Clasificare Viena:020301; 020311;
110325; 270524;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06564
(151) 11.10.2012
(732) S . C .  T H I N K B I G

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

(540)

KING KEBAB

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06572
(151) 11.10.2012
(732) S.C. REDHAD INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Drumul Intre Tarlale, nr.
41D-41E, corp clădire C3, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CHEMMER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; în mod special
adezivi (lipici) pentru papetărie sau mesaj.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
beneficiul terţilor a produselor diverse în
special a celor din clasa 16 pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06580
(151) 11.10.2012
(732) SEDER ESTABLISHMENT

LIMITED, Office 10, Verdala
Business Centre, Level 2, TG
Complex, Brewery Street, BKR3000,
MRIEHEL MALTA 

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

(540)

ULPIO FIT

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 2995C), roşu (Pantone
1795C), verde (Pantone 364C), galben
(Pantone 123C), alb

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270501;

270507; 270512; 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, produse de patiserie şi
cofetărie, biscuiţi, biscuiţi cu fructe confiate,
biscuiţi cu cremă, îngheţată comestibilă;zahăr,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate cu privire la produsele clasei
30.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06573
(151) 11.10.2012
(732) AUDIENTA GENERALA AG

S.R.L., B-dul Unirii nr. 65, bl. G1, sc.
2, ap. 72, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WORKER SMART REVISTA
NAŢIONALĂ DE MICĂ MECANIZARE

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

270517; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse din hârtie şi carton imprimate,
publicaţie periodică.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou şi în special servicii deredactare şi
editare materiale cu caracter publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi în special servicii de
redactare şi editare pentru materiale cu
caracter nepublicitar.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06565
(151) 11.10.2012
(732) FRECIU OVIDIU SORIN, Bd.

Unirii nr. 11, bl. 2B, sc. 2, et. 3, ap.
30, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MONEY.RO PAZITORUL BANULUI
PUBLIC MONEY.RO TV

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:010515; 240503;

270106; 290102;  
(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
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
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tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru 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.
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 06566
(151) 11.10.2012
(732) S.C. LAROPHARM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 145 A, judeţul Ilfov, ,
C O M U N A  B R A G A D I R U
ROMANIA 

(540)

UN ZÂMBET PE MĂSURĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
suplimente alimentare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06581
(151) 11.10.2012
(732) S.C. LAZO ACTIVEWEAR S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 163,
judeţul Ilfov, , AFUMAŢI ROMANIA

(540)

Lazo

(591) Culori revendicate:negru, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050520; 260201;

260416; 260418; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06567
(151) 11.10.2012
(732) S.C. RABBIT MEDIA S.R.L., Str.

Alunişului nr. 37, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOP BRANDS VALUE FOR VALUE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; reviste şi
alte publicaţii periodice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06549
(151) 11.10.2012
(732) S.C. FORUM HOLDING S.R.L.,

Calea 13 Septembrie nr. 90, Complex
Multifuncţional Grand, et. 5, cam.
5.06, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

A. DAVID Gallery DIAMONDS &
JEWELRY

(591) Culori revendicate:auriu, grena

  
(531) Clasificare Viena:170201; 170204;

270509; 270519; 290112;  
(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 06569
(151) 11.10.2012
(732) CIPRIAN RUS, Str. Sitarilor nr. 6,

Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Cluj Actual

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06574
(151) 11.10.2012
(732) PARENTIME S.R.L., Str. Av. Iuliu

Tetrat nr. 20-22, ap. 4, sector 1,
011914, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

parentime WE SPEAK CHILDISH

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; produse de hârtie sau carton
imprimate; papetărie; material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

28 Jocuri, jucării.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Publicare; publicare on-line; educaţie;
instruire; divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
42 Crearea şi întreţinerea site-urilor web
pentru terţi, găzduirea site-urilor web,
închirierea de servere web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06582
(151) 11.10.2012
(732) S.C. MAXJOY EUROTRADE

CONCEPT S.R.L., Bd. N. Titulescu
nr. 121, bl. 2, sc. 4, et. 3, ap. 129,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COFFEE 2 GO

  
(531) Clasificare Viena:020919; 110303;

260104; 260116; 270106; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06583
(151) 11.10.2012
(732) S.C. MAXJOY EUROTRADE

CONCEPT S.R.L., Bd. N. Titulescu
nr. 121, bl. 2, sc. 4, et. 3, ap. 129,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COFFEE TO GO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06575
(151) 11.10.2012
(732) S.C. AVICOD SA CODLEA, Şos.

Codlea-Sibiu Km 2, extravilan, Jud.
Braşov, , CODLEA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

AVICOD CODLEA
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(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030703; 260115;

260118; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06584
(151) 11.10.2012
(732) S.C. GEOPOL INTERNATIONAL

S.R.L., Str. G-ral. C-tin Budişteanu nr.
11 bis, et. 1, cam. 10, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

internaţional

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260104;

260418; 270524; 290113;  

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06576
(151) 11.10.2012
(732) S.C. LONG BEACH S.R.L., B-dul 1

Mai nr. 1, bl. H9, sc. A, ap. 6, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

BISTRO CHEVALET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06585
(151) 11.10.2012
(732) S.C. BRANDIN SIGNS & DESIGN

S.R.L., Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15,
sc. B, ap. 52, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BonPapa

  
(531) Clasificare Viena:090719; 260118;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06577
(151) 11.10.2012
(732) S . C .  E X C E L E N T

INTCOMTRADING S.R.L., Sat
Fundeni, Str. Doinei nr. 68H, et. 1,
Camera 2, judeţul Ilfov, , COMUNA
DOBROIESTI ROMANIA 

(540)

ROTOSONIC

  
(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 şi didactice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, aparate
pentru echipamente pentru tratareainformaţiei
şi calculatoare; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06578
(151) 11.10.2012
(732) PENY COM STIL S.R.L., Şos.

Colentina nr. 60, bl. 103, sc. A, et. 8,
ap. 35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLOWSE

  
(531) Clasificare Viena:250125; 260416;

260418; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06579
(151) 11.10.2012
(732) AZUR ESTATE CONVEX S.R.L.,

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 17, bl.
L7, sc. 1, et. 1, ap. 33, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SANDY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06586
(151) 11.10.2012
(732) HERŢEG MONICA PFA, Str.

Gheorghe Pop de Băseşti nr. 44,
judeţul Maramureş, 430155, BAIA
MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

Herţeg Mujery Chicky

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale pietre
preţioase care nu suntcuprinse în alte clase;
bijuterii, pietrepreţioase.
19 Obiecte ornamentale din sticlă, pastă
polimerică.
20 Produse din lemn, plută, stuf, răchită, os,
fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai acestora sau materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06587
(151) 11.10.2012
(732) S.C. V & M CONCEPT

INTERACTIV S.R.L., Str. Doamna
Ghica nr. 36B, sector 2, 22823,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

my Soulmate The Perfect Match

  
(531) Clasificare Viena:260104; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; reclamă; marketing.
41 Instruire (coaching); activităţi sportive
(servicii de matchmaking); organizare de
evenimente cuprinse în această clasă;
workshop-uri.
44 Consiliere psihologică.
45 Servicii matrimoniale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06588
(151) 11.10.2012
(732) S.C. ARTSTAR INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Săvineşti nr. 8, bl. 38 A,
et. 3, ap. 25, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

X-PILL

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06550
(151) 11.10.2012
(732) S.C. FORUM HOLDING S.R.L.,

Calea 13 Septembrie nr. 90, Complex
Multifuncţional Grand, et. 5, cam.
5.06, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENGAGEMENT JEWELRY ONLINE
JEWELRY STORE

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
argintiu

  
(531) Clasificare Viena:170217; 270515;

270517; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06551
(151) 11.10.2012
(732) BIZTECH INNOVATION S.R.L.,

Str. Sfântul Apostol Andrei nr. 52, bl.
PB 12/A, ap. 12, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

BizTech innovation

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

290113;  
(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 de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06552
(151) 11.10.2012
(732) BIZTECH INNOVATION S.R.L.,

Str. Sfântul Apostol Andrei nr. 52, bl.
PB 12/A, ap. 12, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

BizTech

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

  
(531) Clasificare Viena:25; 2613; 270501;

290114;  
(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 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 06553
(151) 11.10.2012
(732) BIZTECH INNOVATION S.R.L.,

Str. Sfântul Apostol Andrei nr. 52, bl.
PB 12/A, ap. 12, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

BizTech Evenimentul de Business şi
Tehnologie al Anului în Transilvania

(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 de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06554
(151) 11.10.2012
(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)

RECOTAX

(591) Culori revendicate:kaki (pantone
382C), negru (pantone 6C), roşu
(pantone P-59-8C)

  
(531) Clasificare Viena:050521; 150902;

240319; 241325; 260416; 270501;
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 06555
(151) 11.10.2012
(732) ASOCIATIA ECOPOINT, Str.

Fortului nr. 31, cam. nr. 8, Judeţul
Ilfov, , CHITILA ROMANIA 

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

(540)

ECOPTAX
(591) Culori revendicate:verde (pantone

356C), negru (pantone black 6C),
albastru (pantone P 99-6 C)
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(531) Clasificare Viena:050521; 270501;
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 06556
(151) 11.10.2012
(732) MARGARIT MITICA-MARIUS,

Str. Arhipelag nr. 1, Bloc DAFIN, sc.
1, et. 5, ap. 21, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

PRESAGALATI.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06557
(151) 11.10.2012
(732) S.C. NEWS OUTDOOR ROMANIA

S.R.L., Str. Marcel Iancu nr. 3-5, et. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:galben, crem,
negru, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:030705; 290115;  
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(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06558
(151) 11.10.2012
(732) P.F. MUNTEANU ADRIAN

MIHAI, Str. Kiev nr. 2, judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

BĂTRÂNU' SAS

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06619
(151) 12.10.2012
(732) Google Inc, 1600 Amphitheatre

Parkway, 94043, MOUNTAIN VIEW
S.U.A. CA

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

(540)

chrome

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

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260116;

270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de calculator, software de operare
pentru calculator, software de navigare pentru
calculator, software pentru facilitarea
accesului la internet, hardware de calculator,
calculatoare, calculatoare de birou,
calculatoare portabile, tablete electronice,
aparatură mobilă de telefon, dispozitive
personale de buzunar (electronice).
35 Servicii de magazin de comercializare cu
amănuntul cu software de calculator furnizat
prin internet sau prin alte reţele de calculator
sau de comunicare electronică; servicii de
comercializare cu amănuntul care conţin
software de calculator folosit pe dispozitive
electronice digitale mobile şi alte aparate
electronice de larg consum.
37 Servicii de depanare (reparaţii).
42 Servicii de proiectare pe calculator; servicii
ale unor furnizori de aplicaţii, şi anume
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găzduirea de software pentru terţi; servicii de
asistenţă tehnică; furnizarea unui site web cu
informaţii referitoare la software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06607
(151) 12.10.2012
(732) S.C. CASY & ROXY COMPANY

S.R.L., Str. Transilvaniei nr. 17,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

MIX THE VOICE OF YOUR LIFE

  
(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; discuri
compacte, DVD-uri şi alţi suporturi digitale de
înregistrare, mecanisme pentru aparate cu
preplată; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; software de calculatoare;
extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06620
(151) 12.10.2012
(732) Google Inc, 1600 Amphitheatre

Parkway, 94043, MOUNTAIN VIEW
S.U.A. CA

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

(540)

GOOGLE CHROME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de calculator, software de operare
pentru calculator, software de navigare pentru
calculator, software pentru facilitarea
accesului la internet, hardware de calculator,
calculatoare, calculatoare de birou,
calculatoare portabile, tablete electronice,
aparatură mobilă de telefon, dispozitive
personale de buzunar (electronice).
35 Servicii de magazin de comercializare cu
amănuntul cu software de calculator furnizat
prin internet sau prin alte reţele de calculator
sau de comunicare electronică; servicii de
comercializare cu amănuntul care conţin
software de calculator folosit pe dispozitive
electronice digitale mobile şi alte aparate
electronice de larg consum.
37 Servicii de depanare (reparaţii).
42 Servicii de proiectare pe calculator; servicii
ale unor furnizori de aplicaţii, şi anume
găzduirea de software pentru terţi; servicii de
asistenţă tehnică; furnizarea unui site web cu
informaţii referitoare la software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06606
(151) 12.10.2012
(732) DIACONU CLAUDIU, Str. Sărărie

nr. 144, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

underground the pab

  
(531) Clasificare Viena:220115; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii oferite de restaurant, pub, bar,
club, discotecă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06621
(151) 12.10.2012
(732) Google Inc, 1600 Amphitheatre

Parkway, 94043, MOUNTAIN VIEW
S.U.A. CA

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

(540)

CHROMEBOOK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de calculator, software de operare
pentru calculator, software de navigare pentru

calculator, software pentru facilitarea
accesului la internet, hardware de calculator,
calculatoare, calculatoare de birou,
calculatoare portabile, tablete electronice,
aparatură mobilă de telefon, dispozitive
personale de buzunar (electronice).
35 Servicii de magazin de comercializare cu
amănuntul cu software de calculator furnizat
prin internet sau prin alte reţele de calculator
sau de comunicare electronică; servicii de
comercializare cu amănuntul care conţin
software de calculator folosit pe dispozitive
electronice digitale mobile şi alte aparate
electronice de larg consum.
37 Servicii de depanare (reparaţii).
42 Servicii de proiectare pe calculator; servicii
ale unor furnizori de aplicaţii, şi anume
găzduirea de software pentru terţi; servicii de
asistenţă tehnică; furnizarea unui site web cu
informaţii referitoare la software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06622
(151) 12.10.2012
(732) Google Inc, 1600 Amphitheatre

Parkway, 94043, MOUNTAIN VIEW
S.U.A. CA

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

(540)

CHROMEBOX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de calculator, software de operare
pentru calculator, software de navigare pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

calculator, software pentru facilitarea
accesului la internet, hardware de calculator,
calculatoare, calculatoare de birou,
calculatoare portabile, tablete electronice,
aparatură mobilă de telefon, dispozitive
personale de buzunar (electronice).
35 Servicii de magazin de comercializare cu
amănuntul cu software de calculator furnizat
prin internet sau prin alte reţele de calculator
sau de comunicare electronică; servicii de
comercializare cu amănuntul care conţin
software de calculator folosit pe dispozitive
electronice digitale mobile şi alte aparate
electronice de larg consum.
37 Servicii de depanare (reparaţii).
42 Servicii de proiectare pe calculator; servicii
ale unor furnizori de aplicaţii, şi anume
găzduirea de software pentru terţi; servicii de
asistenţă tehnică; furnizarea unui site web cu
informaţii referitoare la software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06623
(151) 12.10.2012
(732) Google Inc, 1600 Amphitheatre

Parkway, 94043, MOUNTAIN VIEW
S.U.A. CA

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

(540)

CHROME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software de calculator, software de operare
pentru calculator, software de navigare pentru

calculator, software pentru facilitarea
accesului la internet, hardware de calculator,
calculatoare, calculatoare de birou,
calculatoare portabile, tablete electronice,
aparatură mobilă de telefon, dispozitive
personale de buzunar (electronice).
35 Servicii de magazin de comercializare cu
amănuntul cu software de calculator furnizat
prin internet sau prin alte reţele de calculator
sau de comunicare electronică; servicii de
comercializare cu amănuntul care conţin
software de calculator folosit pe dispozitive
electronice digitale mobile şi alte aparate
electronice de larg consum.
37 Servicii de depanare (reparaţii).
42 Servicii de proiectare pe calculator; servicii
ale unor furnizori de aplicaţii, şi anume
găzduirea de software pentru terţi; servicii de
asistenţă tehnică; furnizarea unui site web cu
informaţii referitoare la software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06597
(151) 12.10.2012
(732) S.C. TEMATER S.R.L., Str. Carpaţi

nr. 29, bl. 29, sc. E, ap. 6, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

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

(540)

eLLero
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(591) Culori revendicate:roşu, auriu închis,
olive

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270503; 270510; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06610
(151) 15.10.2012
(732) S.C. URBAN SECURITY S.R.L.,

Str. Alexandru Balasanu nr. 17,
demisol (parter), sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URBAN SECURITY

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
070505; 260115; 270501;  

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi personale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06598
(151) 12.10.2012
(732) S.C. FDSV ONLINE S.R.L., Splaiul

Independenţei nr. 319, et. 1, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

STAR TAXI

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:010112; 260101;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06589
(151) 12.10.2012
(732) S.C. GLORIA MINA TOURS

S.R.L., Str. Braşov nr. 28, bl. 719, sc.
B, et. 9, ap. 73, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gmt GloriaMina Tours

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270524;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06590
(151) 12.10.2012
(732) S.C. GLORIA DIAMONDS S.R.L.,

Str. Zătreni nr. 13A, cam. 2, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GLORIA DIAMONDS
(531) Clasificare Viena:010102; 260418;

260518; 270524;  
(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. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06599
(151) 12.10.2012
(732) S.C. TURIST CENTER S.R.L., Str.

Teatrului nr. 1-2, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Turist Center Vacanţe pentru fiecare

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010316; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare programe radio
- tv.
39 Transport; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; servicii de publicare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijirea frumuseţii pentru oameni.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06615
(151) 12.10.2012
(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 ULEI FLOAREA SOARELUI

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

  
(531) Clasificare Viena:050504; 250119;

260415; 270508; 290114;  
(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 (imprimate), fotografii, imagini,
ilustraţii, materiale fotografice, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti, maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), pensule pentru artişti, materiale
didactice, de instruire şi învăţământ(cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), pungi,
sacoşe şi saci din material plastic incluse în
această clasă, hârtie de împachetat, caractere
pentru tipărire, caractere tipografice, clişee
tipografice, matriţe (tipografice), forme de
tipar pentru clişee tipografice;ambalaje şi
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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, cârnaţi, mezeluri,
cârnaţi în stil unguresc, carne tocată, produse
din carne tocată, peşte, carne de pasăre şi
vânat, extracte din carne, conserve, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
margarină, 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 06611
(151) 12.10.2012
(732) S.C. OPTI-PLUS VISION S.R.L.,

Calea Crângaşi nr. 11, bl. 6, sc. A, et.
2, ap. 5, sector 6, 060332,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

opti+plus vino să vezi!

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 241705;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în special în domeniul opticii

medicale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, în special în
domeniul optică medicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06591
(151) 12.10.2012
(732) IOAN ISTRATE, Str. Rastoaca nr. 7,

judeţul Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, Str. Constantin
Noica, bl. 2, ap.21 SIBIU

(540)

ALPIN 57 lux GUSTUL DE ALTĂDATĂ
!

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

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

clase:
30 Patiserie, cofetărie, îngheţată comestibilă,
fabricată industrial. 
35 Afaceri comerciale, consultaţii, consiliere,
servicii de asistenţă comercială, organizare
afaceri, licenţiere, francizare, servicii
import-export, organizare de expoziţii precum
şi de orice altă formă de prezentare, în scop
comercial şi publicitar, studii şi cercetări de
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piaţă, publicitate şi reclamă, totul în domeniul
industriei alimentare, particular în domeniul
fabricării îngheţatei, patiseriei, cofetăriei,
alimentaţiei publice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06600
(151) 12.10.2012
(732) S.C. ZORILE TOYS S.R.L., Str.

Rozelor nr. 35 - Hale Depozit, judeţul
Constanţa, , MANGALIA ROMANIA

(540)

Z ZORILE STORE Re-Fresh Yourself

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a textilelor
şi încălţămintei (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; activităţi de comerţ on-line şi
electronic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06616
(151) 12.10.2012
(732) LUCOV STEFAN-BOGDAN, Aleea

Sănduleşti nr. 5, bl. E15, sc. 1, et. 3,
ap. 17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bel mondo cucina italiana

 
(531) Clasificare Viena:050320; 110104;

270501; 270508; 270524;  
(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 06601
(151) 12.10.2012
(732) S.C. VREAU BILET S.R.L., Str.

Moise Nicoară nr. 18, ap. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FOLCLORIADA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06612
(151) 12.10.2012
(732) S.C. NOVA TAXI CITY S.R.L., Str.

Cosasilor nr. 3-7,Judeţul Cluj, 400627,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

my Taxi
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea afernte; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06592
(151) 12.10.2012
(732) S.C. PAXDORF PRODUCT S.R.L.,

Str. Cetatea de Baltă nr. 116, bl. 8, sc.
A, ap. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

W WAGNER arte frumoase şi poveşti

(531) Clasificare Viena:050320; 190717;
260104; 270501; 270508;  

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

14 Bijuterii din porţelan pictate manual,
montate în metale preţioase. 
21 Porţelan pictat manual. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06602
(151) 12.10.2012
(732) MIRCEA BĂNESCU, Str. Milcovul

nr. 4, bl. 10, et. 2, ap. 41, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

PRO DETECTIVE AGENCY

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06613
(151) 12.10.2012
(732) NEGUT SORIN FLORIAN, Str.

Dimitrie Bolintineanu nr. 22, Judeţul
Prahova, , CÂMPINA ROMANIA 

(540)

MOTO GEAR

  
(531) Clasificare Viena:011505; 030717;

150101; 260201; 270112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06617
(151) 12.10.2012
(732) NEGESCU ANCA, Aleea Arinii

Dornei nr. 16, bl. 14, sc. C, et. 3, ap.
42, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SLOWAHOLIC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06614
(151) 12.10.2012
(732) COMPAGNE GERVAIS DANONE,

17 Boulevard Haussmann, 75009,
PARIS FRANTA 

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

(540)

Danvia

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
verde deschis, verde închis
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(531) Clasificare Viena:050313; 270508;
270509; 290112;  

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

29 Lapte, lapte praf, gelifiat, aromatizat şi
lapte bătut, produse din lapte şi anume:
deserturi din lapte, iaurturi, băuturi din iaurt,
brânză de vaci, băuturi răcoritoare simple sau
aromatizate compuse în principal din lapte sau
produse lactate, băuturi răcoritoare lactate
făcute în principal din lapte, băuturi
răcoritoare lactate cuprinzând fructe, produse
lactate simple sau aromatizate.
32 Sucuri de fructe sau legume cu apă plată
sau carbogazoasă (minerala sau ne-minerală),
bauturi din fructe sau legume, bauturi sorbet,
preparate de băut, extracte fără alcool din
fructe sau legume, băuturi fără alcool.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06593
(151) 12.10.2012
(732) S.C. INTERVITT S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare, Incinta Hotel Inter, parter,
judeţul Teleorman, , ZIMNICEA
ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

La mustarie

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06618
(151) 15.10.2012
(732) ADEN FARM S.R.L., Str. Yuhasz

Gyula nr. 21, Jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

VIVA sănătatea ta, profesia noastră

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;

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

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale în
domeniul medical şi  farmaceutic,
import-export şi comerţ en-gros şi cu
amănuntul de produse medicale şi
farmaceutice; administraţie comercială în
domeniul medical şi farmaceutic; lucrări de
birou; consultanţă în marketing şi
management, în domeniul medical şi
farmaceutic.
44 Servicii medicale; inclusiv acordarea de
consultanţă în vederea utilizării produselor de
uz medical; servicii veterinare; servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06594
(151) 12.10.2012
(732) S.C. GAZETA FOR U S.R.L., B-dul

Unirii, bl. 28, sc. 1, ap. 5, judeţul
Mureş, , REGHIN ROMANIA 

(540)

Reghinul nostru

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:070101; 240103;

240118; 270107; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri,
reviste, ziare. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06603
(151) 12.10.2012
(732) S.C. CASY & ROXY COMPANY

S.R.L., Str. Transilvaniei nr. 17,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

VOXMIX

  
(531) Clasificare Viena:241325; 270501;

270517;  
(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 alte suporturi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case de marcat, maşini de
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calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculatoar, extinctoare.
15 Instrumente muzicale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06604
(151) 12.10.2012
(732) DIACONU CLAUDIU, Str. Sărărie

nr. 144, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

DACON EMERALD

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor din clasa 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06605
(151) 12.10.2012
(732) DIACONU CLAUDIU, Str. Sărărie

nr. 144, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

RADIO UNDERGROUND

(531) Clasificare Viena:220115; 270501;
270508; 270522;  

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

38 Telecomunicaţii prin unde radio şi internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune inclusiv prin internet; furnizarea şi
închirierea accesului la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06595
(151) 12.10.2012
(732) S.C. REMIR S.R.L., Str. Secerii nr.

27, jude ţul Timiş ,  300447,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

REMBAL

  
(531) Clasificare Viena:210301; 260323;

260410; 260412; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării şi articole de sport. 

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

(210) M 2012 06596
(151) 12.10.2012
(732) S.C.  AGRESS BUSINESS

C O M P A N Y  S . R . L . ,  S t r .
Siderurgiştilor Vest nr. 15, bl. SD10B,
parter, judeţul Galaţi, 800487,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

GSMRo

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:160111; 270510;

270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din telefonie mobilă, accesorii
GSM şi IT(cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
38 Telecomunicaţii; servicii de telefonie
mobilă, transmiterea de mesaje, comunicaţii,
prin intermediul telefoniei mobile şi a
accesoriilor GSM şi IT; servicii de
comunicare şi oferire de informaţii prin
utilizarea calculatoarelor online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06624
(151) 17.10.2012
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L., Str.

Sold. Tina Petre nr. 3, bl. L34, sc. 2,
et. 9, ap. 97, sector 3, 030403,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
289C), galben (Pantone 116C), bleu
(Pantone 290C)

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031324;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, 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 şi
substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitile
pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
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metalice necuprinse în alte clase.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06640
(151) 15.10.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IMI PLACE KANAL D

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri
- distribuţie; organizare 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06625
(151) 15.10.2012
(732) BOCIORT CORNEL ,  Str .

Răsăritului nr. 1, sc. B, et. 4, ap. 10,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

AmFostAcolo

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru 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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
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 06641
(151) 15.10.2012
(732) FIRUTI DORIN-LAURIAN, Aleea

Lunca Bradului nr. 1, bl. H4 bis, sc. C,
et. 3, ap. 14, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PIZZA LA METRU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06626
(151) 15.10.2012
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

AUTOEXPO TEHNICA
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:180121; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06648
(151) 15.10.2012
(732) S.C. E-LITE NUTRITIA S.R.L., Str.

Mihai Eminescu bl. H1, sc. 1, parter,
ap. 3, judeţul Hunedoara, 330 104,
DEVA ROMANIA 

(540)

Tonic Ginecologic E-LiTE 500 ml

(591) Culori revendicate:galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

250119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse naturiste.
35 Servicii de vânzare a acestor produse
naturiste, prin intermediul farmaciilor
naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06627
(151) 15.10.2012
(732) S.C. MARMURA PANTELIMON

S.R.L., Intrarea Biruinţei nr. 3, judeţul
Ilfov, 077145, PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

MP MARMURA PANTELIMON
Prelucrare şi comercializare roci naturale:
marmură, granit, travertin

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

261108; 270502; 270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06644
(151) 15.10.2012
(732) RAK CERAMICS P.S.C., P.O.Box

4714 Al Jazeira Al Hamra Main Road
Ras Al Khaimah, ,  EMIRATELE
ARABE UNITE 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

RAK CERAMICS
(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Instalaţii de baie, inclusiv chiuvete, scaune
şi rezervoare de toaletă, bideuri, chiuvete de
baie, căzi de baie, cădite de duş, pisoare şi
pereţi despărţitori, chiuvete de bucătărie,
chiuvete utilitare, jgheaburi, coturi de scurgere
pentru toalete şi chiuvete.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
inclusiv fără a se limita la, dale nemetalice
pentru pereţi şi pardoseli. 
21 Ustensile şi recipiente de bucătărie sau de
menaj (cu excepţia celor din sau placate cu
metale preţioase), sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase, inclusiv dar nelimitat
la, ligheane, suporturi pentru săpun, bare
pentru prosoape, suporturi pentru role de
hârtie igienică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06628
(151) 15.10.2012
(732) S.C. SARCOM S.R.L., Str. Pictor

Tăttărăscu nr. 7, Jud. Vâlcea, 240103,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

Coral

(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
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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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06629
(151) 15.10.2012
(732) S.C. MADISON COMPANY S.R.L.,

Calea Bucureşti nr. 99, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

GOLDEN TIME

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06630
(151) 15.10.2012
(732) JIEANU COSMIN-HORATIU, Str.

Sărarilor nr. 49, bl. K24, sc. 1, et. 4,
ap. 19, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

GHID PROTECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06632
(151) 15.10.2012
(732) P . F .  K R U T S C H

DIETMAR-ADALBERT, B-dul.
Corneliu Coposu nr. 26, sc. A, et. 1,
ap. 4, Jud. 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)

DEPOZITUL DE BERE

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:110301; 110308;

260416; 270501; 290101;  
(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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucruri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06634
(151) 15.10.2012
(732) POPOVICI MARIA RODICA, Str.

Ciocarliei nr. 30, judeţul Maramureş,
, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

Perfect smile

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06631
(151) 15.10.2012
(732) S.C. LASSELSBERGER S.A., Str.

Zării nr. 12, sector 5, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

EUROCERAMIC

  
(531) Clasificare Viena:260407; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06633
(151) 15.10.2012
(732) POPOVICI MARIA RODICA, Str.

Ciocarliei nr. 30, judeţul Maramureş,
, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

Zâmbet perfect

(531) Clasificare Viena:050713; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06635
(151) 15.10.2012
(732) PIUCĂ LUCIAN, B-dul Mareşal Al.

Averescu nr. 1, bl. 1, sc. B, et. 4, ap.
17, sector 1, 011454, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COLZZUNERIA
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(531) Clasificare Viena:270511; 270519;
270524;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06645
(151) 15.10.2012
(732) RAK CERAMICS P.S.C., P.O.Box

4714 Al Jazeira Al Hamra Main Road
Ras Al Khaimah, ,  EMIRATELE
ARABE UNITE 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:240905; 260403;

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

clase:

11 Instalaţii de baie, inclusiv chiuvete, scaune
şi rezervoare de toaletă, bideuri, chiuvete de
baie, căzi de baie, cădite de duş, pisoare şi
pereţi despărţitori, chiuvete de bucătărie,
chiuvete utilitare, jgheaburi, coturi de scurgere
pentru toalete şi chiuvete.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
inclusiv fără a se limita la, dale nemetalice
pentru pereţi şi pardoseli. 
21 Ustensile şi recipiente de bucătărie sau de
menaj (cu excepţia celor din sau placate cu
metale preţioase), sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii), sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase, inclusiv dar nelimitat
la, ligheane, suporturi pentru săpun, bare
pentru prosoape, suporturi pentru role de
hârtie igienică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06646
(151) 15.10.2012
(732) S.C. E-LITE NUTRITIA S.R.L., Str.

Mihai Eminescu bl. H1, sc. 1, parter,
ap. 3, judeţul Hunedoara, 330 104,
DEVA ROMANIA 

(540)

Tonic Imunitar E-LITE 500 ml
(591) Culori revendicate:galben, maro
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(531) Clasificare Viena:031304; 031305;
250119; 290112;  

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

5 Produse naturiste.
35 Servicii de vânzare a acestor produse
naturiste, prin intermediul farmaciilor
naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06649
(151) 16.10.2012
(732) S.C. LONG WALL BRICK S.R.L.,

Str. Tulcei nr. 12, judeţul Constanţa, ,
OVIDIU ROMANIA 

(540)

LONG WALL BRICK

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

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

clase:
19 Cărămidă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţii, în special
cărămidă (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06647
(151) 15.10.2012
(732) S.C. E-LITE NUTRITIA S.R.L., Str.

Mihai Eminescu bl. H1, sc. 1, parter,
ap. 3, judeţul Hunedoara, 330 104,
DEVA ROMANIA 

(540)

Tonic Sedativ SORINA 350 ml

(591) Culori revendicate:galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

250119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse naturiste.
35 Servicii de vânzare a acestor produse
naturiste, prin intermediul farmaciilor
naturiste.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06636
(151) 15.10.2012
(732) S.C. INTELI SCUT S.R.L., Str.

Matei Basarab nr. 104, bl. 72, sc. 2, et.
2, ap. 43, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

S.C. Inteli Scut S.R.L. security

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

 
(531) Clasificare Viena:010115; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06650
(151) 15.10.2012
(732) S.C. UNIPROD MANAGEMENT

S.R.L., DN 11A, judeţul Bacău,
607520, COMUNA SASCUT
ROMANIA 

(540)

BLINDS

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

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 06637
(151) 15.10.2012
(732) S.C. MLS INVEST TRADING

S.R.L., Str. Ceasornicului nr. 1, et. 3,
ap. 4, cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

READY to BOX CHOPSTIX

(591) Culori revendicate:roşu (pantone Red
032C), galben (pantone Yellow 012C),
portocaliu ((pantone Orange C), negru
(pantone Black C)

  
(531) Clasificare Viena:110325; 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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
mirodenii, gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

(210) M 2012 06638
(151) 15.10.2012
(732) IONESCU MATEI COSTIN, Str.

Barbu Iscovescu nr. 9, ap. 2, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pizzicato

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06639
(151) 15.10.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

kdvoyo

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitare
mărfuri-distribuţie; organizare 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 06651
(151) 15.10.2012
(732) MARA VASILE, Aleea Hortensiei nr.

1, bl. E1, sc. A, et. 8, ap. 33, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

AUDIOVISION

(591) Culori revendicate:bleu, verde deschis

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;

270503; 270511; 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 06652
(151) 15.10.2012
(732) S.C. AGMUS S.A. IAŞI, Calea

Chişinăului nr.32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA 

(540)

AGMUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06653
(151) 15.10.2012
(732) S.C. IMAMUS S.R.L., Calea

Chişinăului nr. 32 Corp C6, Corp
Administrativ et. 1, cam. 26, judeţul
Iaşi, 700180, IAŞI ROMANIA 

(540)

IMAMUS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:150721; 260104;

260410; 260705; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă,
maşini automate pentru vânzare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06654
(151) 15.10.2012
(732) S.C. SOL PARTNERSHIP S.R.L.,

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 29C, PM
80, et. 7, ap. 46, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Faţă în faţă Candidat.Electorat TÂRG
DE OFERTE POLITICE 2012 Editia I

(531) Clasificare Viena:260108; 260418;
270501; 270511; 270524;  

(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 06656
(151) 16.10.2012
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARIOCA

  
(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; raşini
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06657
(151) 16.10.2012
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KARIOKA

  
(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; raşini
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06658
(151) 16.10.2012
(732) ALSER FOREST S.R.L., Str. Neptun

nr. 5, sc. A, ap. 11, Jud. 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)

Alser Forest Soluţii forestiere complete

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:050104; 260116;

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

clase:
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
magazine on line, prezentare de produse,
publicitatea on line printr-o reţea
computerizată, publicitate prin corespondenta,
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,
vânzare de utilaje şi accesorii pentru
exploatare şi  recoltare forestieră ,
industrializare prin magazine, lanţuri de
magazine şi/sau magazine on line, promovarea
vânzărilor pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06659
(151) 16.10.2012
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

C O S M E T I C  I N D U S T R Y
ALKALOID AD-SKOPJE, Blvd.
Aleksandar Makedonski 12, 1000,
S K O P J E  R E P U B L I C A
MACEDONIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ALKAVISION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate oftalmice, preparate pentru
întreţinerea lentilelor de contact, picături
pentru ochi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06660
(151) 16.10.2012
(732) AGP INT'L SECURITATE S.R.L.,

Str. Dumbrava Nouă, nr. 34, bl. M197,
sc. 1, parter, ap. 1, sector 5
( I N T E R F O N  1 C ) ,  0 5 1 1 5 3 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGP

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06661
(151) 16.10.2012
(732) COCOS MARILENA GEORGETA,

Splaiul Unirii nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 6,
ap.  64,  sector 4,  040032,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRINCE RAZVAN

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06662
(151) 16.10.2012
(732) S.C. SRBA BROKER ASIGURARE

SI REASIGURARE S.R.L., Str.
Aristide Pascal, ne. 29-31, et. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

musai-RCA.ro Daca-i musai, cu placere!

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020701;

270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06677
(151) 16.10.2012
(732) SINDICATUL NATIONAL DE

MEDIU - ECOLOGISTUL, Aleea
Lacul Morii nr. 151, sector 6, ,
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)

ECOLOGISTUL SINDICATUL
NATIONAL DE MEDIU ECOLOGISTUL

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

  
(531) Clasificare Viena:010315; 011524;

020123; 050110; 090110; 270515;
290114;  

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

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06678
(151) 16.10.2012
(732) S.C. ROMANIA HYPERMARCHE

S.A., Str. Lipscani nr.102, et.4, sector
3, 030039, BUCURESTI ROMANIA

(540)

PENTRU CĂ FIECARE BĂNUŢ
CONTEAZĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06670
(151) 16.10.2012
(732) S.C. INTEGRIS S.R.L., Str. Govora

nr. 16A, sc. 1, ap. 1, judeţul Cluj,
400664,  CLUJ -  NAPOCA
ROMANIA 

(540)

garantat din romania

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C), galben (Pantone 110C),
albastru

  
(531) Clasificare Viena:011725; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru 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.
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 06679
(151) 16.10.2012
(732) S.C. PANAMPHORA S.R.L., Str.

Vasile Alecsandri nr. 2, Judeţul
Maramurş, , TÂRGU LĂPUŞ
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

RUSTIC MILAPO

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

  
(531) Clasificare Viena:050519; 060102;

080301; 080312; 190108; 260116;
260418; 270502; 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,
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îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06663
(151) 16.10.2012
(732) S.C. PLUM MEDIA AGENCY

S.R.L., Splaiul Independenţei nr. 273,
et. 2, corp 3, birou 8, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PLUM MEDIA creative agency

(591) Culori revendicate:verde, violet

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270507;

270508; 270509; 270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06671
(151) 16.10.2012
(732) S.C. KYO INC S.R.L., Str.

Retezatului nr. 39, Jud. Satu Mare,
440024, SATU MARE ROMANIA 

(540)

REVOLUTION
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06664
(151) 16.10.2012
(732) S.C. CHICKEN'S FOOD S.R.L., Str.

Marton Aron nr. 24, judeţul Harghita,
, MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

Chicken's Fast Food
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(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030724;

270502; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06680
(151) 16.10.2012
(732) S.C. MARRIS S.R.L., Piaţa Alba

Iulia nr. 5, bl. i4, sc. 1, ap. 58, sector
3, 031104, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TWICE YOUR ONLY VICE

 (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 06672
(151) 16.10.2012
(732) S.C. VINIMONDO IMPORT

S.R.L., Str. Constantin Sandu Aldea
nr. 37, subsol, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VINIMONDO IMPORT

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06681
(151) 16.10.2012
(732) S.C. LAVIOD IMPEX S.R.L., Str.

Rahova nr. 96, Judeţul Călăraşi,
910070, CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

Tobi

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;
270517;  

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06665
(151) 16.10.2012
(732) S.C. TREPTE S.R.L., B-dul Eroilor

nr. 3A, Biroul M1, Mezanin, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TREPTE

(591) Culori revendicate:alb, roşu/bordo, gri

  
(531) Clasificare Viena:070315; 260416;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06682
(151) 16.10.2012
(732) S.C. SEPA TRADE S.R.L., Str.

Cozla nr. 8D, bl. A30, sc. B, et. 3, ap.
27, sector 3, 032734, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SEPA TRADE

  
(531) Clasificare Viena:050301; 050313;

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

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06666
(151) 16.10.2012
(732) T - SOFT INVEST CONSULTING

S.R.L., Str. Calea Văcăreşti nr. 340,
bl. 16, sc. 1, et. 6, ap. 43, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

T-SOFT invest consulting

(591) Culori revendicate:verde, bleo, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270507; 270515;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06683
(151) 16.10.2012
(732) M A C A R O V  D I M I T R I E

CRISTIAN, Str. Valea Oltului nr. 28,
bl. M41, ap. 83, sector 6, 061977,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SINDICATUL NATIONAL AL
POLIŢIŞTILOR LOCALI SEMPER LEX

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

  
(531) Clasificare Viena:011108; 170301;

230125; 240701; 260118; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06673
(151) 16.10.2012
(732) MARIUS OPREA ADRIAN, Bd.

Constructorilor nr. 3, bl. 3, sc. A, ap.
19, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) LAURENTIU MOISE VIOREL,
Str. Reşiţa nr. 16, bl. D17, sc. 6, et. 1,
ap. 53, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE FUNK SOCIETY

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

41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06667
(151) 16.10.2012
(732) T - SOFT INVEST CONSULTING

S.R.L., Str. Calea Văcăreşti nr. 340,
bl. 16, sc. 1, et. 6, ap. 43, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BRISK business related intelligent
software kit

(591) Culori revendicate:verde, albastru

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270503; 290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06674
(151) 16.10.2012
(732) S.C. EXYPOL SECURITY GUARD

S.R.L., Splaiul Independenţei nr. 273,
Corp 1, et. 4, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EXYPOL SECURITY GUARD

(531) Clasificare Viena:010125; 240105;
270515;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
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42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06675
(151) 16.10.2012
(732) S.C. MARRIS S.R.L., Piaţa Alba

Iulia nr. 5, bl. i4, sc. 1, ap. 58, sector
3, 031104, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

INTERNATIONAL TATOO
CONVENTION BUCHAREST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru 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 06669
(151) 16.10.2012
(732) S.C. ELIT S.R.L., Str. Victoriei nr.

16, judeţul Alba, , CUGIR ROMANIA

(540)

ELIT

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06676
(151) 16.10.2012
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş , 300642, 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)

CEATA lui PIŢIGOI

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, mov, portocaliu, roşu, galben,
maro, roşcat, alb, crem

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate pentru magazine şi reţele
de magazine, campanii publicitare; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a diferitelor
produse pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod; servicii
de promovare a vânzărilor; organizarea,
utilizarea şi monitorizarea de programe de
loialitate pentru clienţi şi scheme de
recompensare în scopul promovării vânzărilor;
organizare şi gestionare de programe
comerciale de stimulare a vânzărilor şi

loializare a clienţilor; organizarea şi
gestionarea programelor de loializare a
clienţilor în scopul promovării vânzărilor;
servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi/sau publicitar;
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri sau
stimulente pentru client, în scopul promovării
vânzărilor, carduri de reducere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06684
(151) 17.10.2012
(732) S.C. ROTON S.R.L., Sos. Bucium nr.

53, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

AKCENT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06699
(151) 17.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Covrigei cu vin în reţetă
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(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270515;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06714
(151) 17.10.2012
(732) S.C.  PREMIER GLOBAL

INTERNATIONAL S.R.L., Splaiul
Unirii nr. 6, bl. B3A, 5 th Floor, Cam.
1-4, sector 4**, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Premier Global Recruitment, Assessment
& Coaching Believing in people

(591) Culori revendicate:verde, bej

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06685
(151) 17.10.2012
(732) S.C. STAR PLAST CO S.R.L., Sos.

Bucuresti-Urziceni nr. 7A, Judetul
Ilfov, , COMUNA AFUMATI
ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

PLATINUM MOZAIC INOX

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270502;

270508; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin intermediul site-ului; servicii de import şi
export a produselor din inox, role, ţevi, plăci,
foi, baghete sau alte produse din inox. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06700
(151) 17.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

French Toast Nutriţia
(591) Culori revendicate:maro
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;

270524; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06729
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

enjoy one world

(591) Culori revendicate:gri

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290106;  
(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
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, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator software. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06715
(151) 17.10.2012
(732) S.C. FARMA CLASS INDUSTRY

S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 50, bl.
35b, ap. 15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GINKOVEN

(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 06701
(151) 17.10.2012
(732) S.C. K-SPORT 2002 IMPEX S.R.L.,

Str. Valea Oltului nr. 141, Complex
A.N.L. Brâncuşi, lotul B2-0003, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUA Ksport 2002 Zâmbetul trupului

(591) Culori revendicate:portocaliu,
turcoise, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020508; 260118;

270302; 270508; 270510; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06730
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveLab
(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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;
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06686
(151) 17.10.2012
(732) S.C. ROSS CONSULTANTS S.R.L.,

Str. Vasile Lupu nr. 102A, bl. G4, sc.
A, parter, ap. 2, Jud. Iaşi, 700353,
IAŞI ROMANIA 

(540)

BETTER COMPANIES, BETTER
PEOPLE, BETTER LIVES
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul 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 către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06716
(151) 17.10.2012
(732) S.C. TORENT DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Principală nr. 312, Judeţul
Mureş, , CIBA ROMANIA 

(540)

Humi Flor PENTRU GRĂDINA TA!
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(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270503;

270504; 270508; 270511; 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06702
(151) 17.10.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

DOLCE VITA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute

din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06717
(151) 17.10.2012
(732) S.C. TORENT DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Principală nr. 312, Judeţul
Mureş, , CIBA ROMANIA 

(540)

Planta Sol

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270508;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06731
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveStudies enjoy one world

(591) Culori revendicate:gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 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
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, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06687
(151) 17.10.2012
(732) S.C. AROX EQUIPMENT S.R.L.,

Str. Europa nr. 21-23, judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

arox equipment
(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

(531) Clasificare Viena:260104; 270509;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă, motoare pentru vehicule
terestre, cuplaje şi componente de transmisie
pentru vehicule terestră, vehicule pe pernă de
aer.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06703
(151) 17.10.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

DENI NOCI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06718
(151) 17.10.2012
(732) BARA NICOLAE, Şos. Andronache,

nr. 83. B, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ACACIA VILLAGE YOU learn.YOU
create.YOU play.YOUnique

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050116; 270510;

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

clase:
35 Publicitate a activităţilor proprii, prin toate
mijloacele mass-media; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii în ţară şi
străinătate.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
organizare de activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; creare şi menţinere pagină web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06704
(151) 17.10.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

CIKOBEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06732
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveStudies

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(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
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.
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06705
(151) 17.10.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA LA DUELO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06733
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveTutoring

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 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
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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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06688
(151) 17.10.2012
(732) S.C. SERVIER PHARMA S.R.L.,

S-Park, Str. Tipografilor nr. 11-15, et.
3, corp A1, LA. 1, A2.1/LC.1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde, galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:050103; 050105;

290113;  
(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 pentru uz uman şi
veterinar, plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06734
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveBoard

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06719
(151) 17.10.2012
(732) S.C. ZIMBRII NEGRI S.R.L., Str.

Romanilor nr. 6, cam. 1, Judeţul
Timiş, , LUGOJ ROMANIA 

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

(540)

ZIMBRII NEGRI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

(531) Clasificare Viena:030404; 030405;
260115; 270502;  

(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
menţionate conform listei alfabetice din clasa
45).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06735
(151) 17.10.2012
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Spaghete contracronometru

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06706
(151) 17.10.2012
(732) MARDARASEVICI GABRIELA,

Şos. Voineşti nr. 56, judeţul Iaşi,
700620, IAŞI ROMANIA 

(540)

GENTEC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 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
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

(210) M 2012 06689
(151) 17.10.2012
(732) S.C. SERVIER PHARMA S.R.L.,

S-Park, Str. Tipografilor nr. 11-15, et.
3, corp A1, LA. 1, A2.1/LC.1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
maro închis şi deschis, alb

  
(531) Clasificare Viena:070505; 070508;

290114;  
(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 pentru uz uman şi
veterinar, plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06720
(151) 17.10.2012
(732) FUNDATIA PRIMA GENERATIE

ROMANO-ARABA, Şos. Mihai
Bravu nr. 45, bl. P16BIS, sc.A, parter,
ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NEW GENERATION SCHOOL FOR
THE FUTURE

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:020101; 020301;

051304; 090110; 270515; 2801;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06736
(151) 17.10.2012
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06690
(151) 17.10.2012
(732) S.C. SERVIER PHARMA S.R.L.,

S-Park, Str. Tipografilor nr. 11-15, et.
3, corp A1, LA. 1, A2.1/LC.1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020922; 020925;

241725; 290112;  
(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 pentru uz uman şi
veterinar, plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06707
(151) 17.10.2012
(732) S.C. ORTHOOMNIA S.R.L., Str.

Vlad Vodă nr. 2A, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OrthoOmnia SUNTEM ALATURI DE
TINE

  
(531) Clasificare Viena:180120; 261114;

270508; 270510; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06737
(151) 17.10.2012
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Macaroane Viteza
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06721
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveTutoring

(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, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator, software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06738
(151) 17.10.2012
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)
Pene Maraton

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06691
(151) 17.10.2012
(732) S.C. WHITE TURISM S.R.L., NR.

26, Jud. Vâlcea, , MĂLDARESTI
ROMANIA 

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

(540)

CONACUL LUI MALDĂR

(591) Culori revendicate:maro, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:070109; 070125;

200521; 260416; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06708
(151) 17.10.2012
(732) S.C. K GROUP CORPORATION

S.R.L., Str. Italiana nr. 21, sector 2,
020974, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Auto Moto Show

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06709
(151) 17.10.2012
(732) S.C. K GROUP CORPORATION

S.R.L., Str. Italiana nr. 21, sector 2,
020974, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Auto Moto Show Bucureşti
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06739
(151) 17.10.2012
(732) S.C. SALBAC S.R.L., Calea Moineşti

nr. 16, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

GIGANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne şi produse din carne. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06692
(151) 17.10.2012
(732) S.C. WHITE TURISM S.R.L., NR.

26, Jud. Vâlcea, , MĂLDARESTI
ROMANIA 

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

(540)

CULA LUI MALDĂR

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06722
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveSchool

  
(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
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pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator, software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06723
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveBusiness

  
(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, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator, software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06710
(151) 17.10.2012
(732) S.C. ALEXA TRADING S.R.L.,

Aleea Capidava, nr. 40-42, sector 2,
022936, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

ADS UNITED POWER

  
(531) Clasificare Viena:010115; 260113;

270510; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole, altele decât cele acţionate manual;
dispozitive cu reglaj electric; generatoare de
electricitate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; relaţii publice; informaţii comerciale
şi de afaceri; organizarea de expoziţii şi
târguri cu scop comercial sau publicitar;
servicii de marketing; servicii de
import/export; regruparea în avantajul terţilor
a unei varietăţi de produse (cu excepţia
transportului lor), permiţând acestora să le
vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06724
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

enjoy one world

  
(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, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
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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.
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, hardware şi a programelor de
calculator, software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06740
(151) 17.10.2012
(732) S.C. RESTAURANT CAROL

TRADITIONAL S.R.L., Str.
Smârdan nr. 30, et. 1, Cam 4, sector 3,
030076, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RESTAURANT CAROL Tradiţional

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
7627C), auriu (pantone 100C)

  
(531) Clasificare Viena:250125; 270503;

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

clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară (exclusiv
restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06693
(151) 17.10.2012
(732) PREDA SORIN NICOLAIE, Str.

Râul Dorna, nr. 6, bl. Z46, et. 3, ap.
24, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lala Cafe RESTAURANT BAR

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;

110304; 270510; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante; baruri; cafenele.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

(210) M 2012 06725
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveBoard

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;

maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator, software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06726
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveLab

  
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator, software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06694
(151) 17.10.2012
(732) SOPHARMA AD, 16 Iliensko shose

str.,, 1220, SOFIA BULGARIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

PARACEDOL SOPHARMA

(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; dezinfectante;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06711
(151) 17.10.2012
(732) S.C. STYL S.R.L., Str. Matei Basarab

nr. 4B, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

BIJUTERIA STIL

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:170201; 270501;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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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 06727
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveSchool

(591) Culori revendicate:negre, roz

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator, software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06728
(151) 17.10.2012
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 107 A, corp C6, et. 3,
cam. 3,4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LiveBusiness
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(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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, hardware şi a programelor de
calculator, software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06695
(151) 17.10.2012
(732) S.C. GED OIL TRADING S.R.L.,

Str. Laborator nr. 123, bl. V4, sc. 3, et.
5, ap. 86, sector 3, 031331,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ulei Andreea

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

  
(531) Clasificare Viena:050504; 061909;

270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 10/2012/42

(210) M 2012 06741
(151) 17.10.2012
(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41,

rue Etienne Marcel, 75001, PARIS
FRANTA 

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

(540)

PULSO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Ameliorator de panificaţie în scopuri
industriale sau meşteşugăreşti (bread
improvers for industrial or craft purposes);
aditivi pâine; enzime pentru fabricarea pâinii
şi fermentare; potenţiator de aromă pentru
alimente.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă; miere, sirop de melasă; drojdie,
extracte de fermenţi/drojdie, ameliorator de
panificaţie ( aditivi şi incrediente pentru
prepararea şi îmbunătăţirea produselor de
panificaţie); drojdie, praf de copt; sare; aluat
dospit, fermenţi pentru paste (ferments for
pastes), arome şi preparate aromate pentru
alimente; amestecuri pentru fabricarea
produselor de brutărie; amestecuri pentru
preparate de brutărie; preparate pe bază de
drojdie pentru pâine, produse de patiserie şi
aluat de pizza.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06712
(151) 17.10.2012
(732) S.C. GAMBERETTI S.R.L., Calea

Călăraşilor nr. 66, ap. 45, sc. 3, judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(540)

joyz

(531) Clasificare Viena:250125; 270501;
270502; 270503;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06696
(151) 17.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, Jud Valcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Vel Pitar Cel dintâi brutar Covrigei cu
vin
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(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020111; 110302;

110308; 260116; 270501; 270515;
290101;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06713
(151) 17.10.2012
(732) DINICU CORNEL, Str. Feleacu nr.

31, bl. 13C, sc. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERMA DACILOR

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270509;  
(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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06697
(151) 17.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, Jud Valcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Vel Pitar Cel dintâi brutar Covrigei cu
vin în reţetă

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020111; 110302;

110308; 260116; 270501; 270515;
290101;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06742
(151) 17.10.2012
(732) KASPER DANIELA CRISTINA,

Str. Stejărişului nr. 17, 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)

COFFE BACK german bakery

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

(531) Clasificare Viena:260416; 260418;
270511; 270515; 270524; 290115;  

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

43 Servicii de bar, cafenele; cantine, catering
de alimente şi băuturi, restaurante, restaurante
cu autoservire, snack-bar-uri; pensiuni,
camping, hosteluri, hoteluri, moteluri; în
general rezervări de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06698
(151) 17.10.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, Jud Valcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Covrigei cu vin

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜



E  R  A  T  E

Referitor depozit reglementar m 2012 06208 publicat ca cerere de marca in

BOPI10/2012/40 din data de 04.10.2012 se scoate de la publicare acesta fiind publicat

dintr-o eroare , deoarece in data de 20.09.2012 aceeasi cerere de marca a fost publicata

respectiv M 2012 06037.

Publicarea corecta a cererii de marca fiind cea din data de 20.09.2012 avand numarul

de depozit M 2012 06037. 

Aceasta publicare de doua ori a rezultat in urma depunerii la registratura OSIM a cererii de

doua ori.




