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(210) M 2012 06841
(151) 07.11.2012
(732) S.C. ATLAS NETWORKING

S.R.L., Aleea Socului nr. 2, bl. B12,
sc. 2, et. 6, ap. 92, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ATLAS NETWORKING

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:010501; 270511;

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 07025
(151) 07.11.2012
(732) BOLBOCEANU ADRIANA, Str.

Izvorului nr. 72, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Creative Team

(531) Clasificare Viena:031301; 260416;
260418; 270506; 270507; 270508;  

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

44 Servicii de înfrumuseţare ( coafor,
manichiură, pedichiură, cosmetică, salon de
bronzare, masaj, SPA).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07139
(151) 05.11.2012
(732) S.C. EKO ONLINE MEDIA S.R.L.,

Str. Gabor Aron nr. 18, Jud. Harghita,
,  O D O R H E I U  S E C U I E S C
ROMANIA 

(540)

SZEKELY CHILI
  
(531) Clasificare Viena:050923; 270508;

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

clase:
16 Publicaţie publicitară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07149
(151) 05.11.2012
(732) S.C. FACOS S.A., Str. Humorului nr.

100, Jud. Suceava, 727525, SCHEIA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

PLAIURILE BUCOVINEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de import
export.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07150
(151) 05.11.2012
(732) S.C. FACOS S.A., Str. Humorului nr.

100, Jud. Suceava, 727525, SCHEIA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

ŢARA DE SUS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de import
export.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07140
(151) 08.11.2012
(732) S.C. PROFIS CONSULTING

S.R.L., Str. Mociar nr. 715/F, Judeţul
Mureş, , SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

(540)

profis CONSULTING more than
engineering

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:260725; 261111;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare, închiriere şi subînchiriere bunuri
imobiliare proprii sau închiriate.
42 Servicii oferite în domeniul construcţiilor
legate de proiectare, consultanţă, proiectare,
management în construcţii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07141
(151) 05.11.2012
(732) S.C. MOLDWAYS S.R.L., Aleea

Nicolina nr. 13, Judeţul Iaşi, 700221,
IAŞI ROMANIA 

(540)

MARA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, bleu,
mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07142
(151) 06.11.2012
(732) S . C .  C E M I N T E R

INTERNATIONAL S.R.L., Incinta
Port Nou Dana 47-50, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CEMINTER - CEMINTER
INTERNATIONAL S.R.L.

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261109;

270501; 270507; 270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice.
35 Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07151
(151) 05.11.2012
(732) S.C. FACOS S.A., Str. Humorului nr.

100, Jud. Suceava, 727525, SCHEIA
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)
TÂRGOVEŢII VECHI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de import
export.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07128
(151) 08.11.2012
(732) S.C. MULTINVEST S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 67, judeţul Mureş,
, TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

MULTINVEST MORE THAN
ENGINEERING

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii oferite în domeniul construcţiilor
legate de proiectare, consultanţă, proiect
management în construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07160
(151) 05.11.2012
(732) CLITAN ANDRA CAMELIA, Str.

Gheorghe Pop de Băseşti nr. 19,
judeţul Maramureş, 430155, BAIA
MARE ROMANIA 

(540)

Mara Mi
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci Perioada 05-08.11.2012

(210) M 2012 07129
(151) 05.11.2012
(732) FUNDATIA CRUCEA ALBA, Str.

Parang nr. 43, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FUNDATIA CRUCEA ALBA
  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07143
(151) 05.11.2012
(732) L A U R E N T I U  G A B R I E L

BRAILEANU, Str. Sergent Florea
Petrache nr. 22, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MAC CHECK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07144
(151) 05.11.2012
(732) L A U R E N T I U  G A B R I E L

BRAILEANU, Str. Sergent Florea
Petrache nr. 22, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

YQEN
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07130
(151) 05.11.2012
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
Jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

XXL MEGA DISCOUNT URIAŞUL
PREŢURILOR MICI

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:180125; 260416;

260418; 270502; 270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07145
(151) 05.11.2012
(732) L A U R E N T I U  G A B R I E L

BRAILEANU, Str. Sergent Florea
Petrache nr. 22, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

KIPO
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07161
(151) 05.11.2012
(732) MITRAN CONSTANTIN ADRIAN,

Str. Răscoala 1907 nr. 2, bl. 1, sc. 1,
et. 1, ap. 4, sector 2, 022864,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iClean SERVICII iNTELIGENTE DE
CURĂŢENIE

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260106; 270502;

270507; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou în relaţia cu serviciile decurăţenie şi
întreţinere. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; servicii de
curăţenie, închirierea aparatelor de curăţenie,
curăţarea clădirilor interior şi exterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07153
(151) 05.11.2012
(732) CINDEA GHEORGHE, Str. Uzinei

nr. 14, ap. 2, Jud. Sibiu, 550253,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Singles Camp

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

39 Organizarea de călătorii.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07146
(151) 05.11.2012
(732) L A U R E N T I U  G A B R I E L

BRAILEANU, Str. Sergent Florea
Petrache nr. 22, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WAXIBA
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07131
(151) 05.11.2012
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
Jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

XXL MEGA DISCOUNT

(591) Culori revendicate:roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:180125; 260416;

260418; 270502; 270515; 270517;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07162
(151) 05.11.2012
(732) S.C. ONETOUCH ADVERTISING

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

(540)

One Touch Advertising
  

(531) Clasificare Viena:020914; 020915;
270515;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07147
(151) 05.11.2012
(732) VERDESI MARIANA, Str. Livezeni

nr. 28, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

GICĂ ROATĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:020104; 260418;

270503; 270510; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07154
(151) 05.11.2012
(732) B I R O U  D E  M E D I A T O R

MARDARE DANA, St. Vulturilor nr.
18-18A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
306C, 315C, 297C, 298C), gri
(pantone 656C)

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

260207; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.
45 Serviciide mediere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07148
(151) 05.11.2012
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PERLA TRANSILVANIEI

(591) Culori revendicate:crem, bej, galben,
verde, maro, mov, kaki

  
(531) Clasificare Viena:050304; 050710;

250115; 270508; 270511; 270515;
290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi

sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călători, toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
spectacole, festivaluri, expoziţii cu caracter
cultural şi educativ; organizarea şi exploatarea
cluburilor de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07132
(151) 05.11.2012
(732) S.C. GREEN NET S.A., Str. George

Constantinescu nr. 2, et. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MUZEUL PARFUMULUI

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
blue, mov, kaki

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270501;

270507; 270515; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
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; aparate şi instrumente de
uz ştiinţific, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri;
produse de imprimerie; fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice; clişee;
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase.
21 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; servicii editoriale şi redacţionale.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale şi
sportive.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07163
(151) 05.11.2012
(732) CAMELIA-GEORGETA ŞUCU,

Str. Cpt. Gheorghe Marasoiu nr. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Esthetic food

  
(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 si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07133
(151) 05.11.2012
(732) S . C .  R O M E S  G R U P

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Ştefan cel Mare, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

MUGUR DE VERDE
  

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

35 Publicitate televizată.
38 Emisiuni televizate; difuzare de anunţuri
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07164
(151) 05.11.2012
(732) S.C. STUDIO SHARINGAD S.R.L.,

Şos. Colentina nr. 3A, bl. 33A, sc.A,
et. 9, ap. 36, sector 2, 021152,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Naked & Jones

  
(531) Clasificare Viena:241702; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07155
(151) 05.11.2012
(732) S.C. DOITFORFUN S.R.L., Şos.

Bucium nr. 25, parter, et. 1 şi et. 2,
Jud. Iaşi, 700282, IAŞI ROMANIA 

(540)

EŞTI GRAS ŞI URÂT? RĂMÂI DOAR
URÂT!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi de fitness şi aerobic şi alte
activităţi sportive; servicii oferite de o piscină.
43 Cazare şi desfacere de băuturi şi alimente,
inclusiv suplimente nutritive (servicii de
alimentaţie publică).
44 Servicii oferite de un centru Spa, hamam,
salină, servicii de masaj, servicii de
înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07165
(151) 05.11.2012
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

KOOL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile. 
16 Publicaţii diverse. 
35 Servicii de publicitate; servicii de
publicitate on-line; servicii de publicitate în
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publicaţii, pe posturi de radio şi televiziune
sau pe site-uri; servicii de publicitate pe
site-uri sau de teleshopping.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare de
programe de radio şi televiziune.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale,
editarea, publicarea, exploatarea a
publicaţiilor, inclusiv a celor electronice
on-line nedescărcabile, publicaţii on-line,
emisiuni de radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07156
(151) 05.11.2012
(732) S.C. REFIN DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Afinelor nr. 11 bis, judeţul
Prahova, 100346, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

EAT&FUN
  

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

31 Hrană pentru animale de companie.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07134
(151) 05.11.2012
(732) DELUX SECURITY, Str. Ionescu

Florea nr. 5, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DELUX SECURITY

(531) Clasificare Viena:010102; 030701;
030716; 240125; 241521;  

(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 terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07135
(151) 05.11.2012
(732) U N G U R E A N U  M A N O L E

BOGDAN, Str. Jules Michelet nr. 14,
sector 1, 010463, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

folkusor
  

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

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

9 Supoturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice; discuri compacte, DVD-uri şi alte
medii de înregistrare, software pentru
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; tipărituri; fotografii; papetărie;
materiale pentru artişti; materiale plastice
pentru ambalaj.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, toate în legătură şi
cu clasele de produse/servicii 9, 16, 41.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07166
(151) 05.11.2012
(732) S . C .  P O W E R S C R E E N

CORPORATION S.R.L., B-dul
Pictor Nicolae Grigorescu nr. 55, bl.
M1, sc. D, et. 9, ap. 160, sector 3,
030446, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POWERSCREEN CORPORATION

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:030114; 260415;

260418; 270502; 270515; 270524;
290113;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07136
(151) 05.11.2012
(732) S.C. ANT UNIVERSAL S.R.L., Str.

Constantin Brâncuşi nr. 9, bl. D15, sc.
B, et. 5, ap. 64, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Scuturi
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07137
(151) 05.11.2012
(732) S.C. ANT UNIVERSAL S.R.L., Str.

Constantin Brâncuşi nr. 9, bl. D15, sc.
B, et. 5, ap. 64, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Laimonci
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07157
(151) 05.11.2012
(732) TRITECH GROUP S.R.L., Str.

Poporului nr. 27, corp C1, Jud.
Constanţa, 900604, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

ROLAM
  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
construcţii transportabile nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07158
(151) 05.11.2012
(732) TRITECH GROUP S.R.L., Str.

Poporului nr. 27, corp C1, Jud.
Constanţa, 900604, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

GOOD WOOD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
construcţii transportabile nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07138
(151) 05.11.2012
(732) S.C. LAVOBAD ELECTRIC

S.R.L., Str. Năsăud nr. 6, bl. 24, sc. 1,
et. 3, ap. 38, sector 5, 052061,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LAVOBAD ELECTRIC PROIECTARE
EXECUTIE INSTALATI CONSTRUCTII

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:261111; 270511;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 07167
(151) 05.11.2012
(732) S.C. PROPER RECYCLING

S.R.L., Str. Drumul Pădurea Neagră
nr. 52B, bl RU41, Corp B, et. 1, ap. 4,
sector 1, 014044, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRO RECYCLING

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:010512; 210114;

241513; 270507; 270511; 270515;
270524; 290113;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07168
(151) 05.11.2012
(732) S.C. CARRE PROMOTION S.R.L.,

Aleea Istru nr. 2C, bl. A14B, sc. 2, et.
4, ap. 28, sect. 6, 061912,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGROCARRE
  

(531) Clasificare Viena:150721; 270315;
270509;  

(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 07206
(151) 06.11.2012
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NU TE LASA LA GREU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice; apă de colonie,
apă de toaletă, spray-uri parfumate de corp;

uleiuri, creme şi loţiuni pentru piele; spumă de
ras, gel de ras, loţiuni înainte şi după bărbierit;
pudră de talc; preparate pentru baie şi dus;
loţiuni pentru păr; şampon şi balsam; produse
de coafat părul (hair styling products);
produse pentru îngrijirea dinţilor; apă de gură
nemedicinală; deodorant; antipersirante pentru
uz personal; preparate de toaletă
nemedicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07169
(151) 06.11.2012
(732) S A N D U L E S C U  I O A N

A L E X A N D R U ,  S t r .  L u i g i
Cazzavillan nr. 4, et. 1, ap. 2, Sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OLD TOWN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate, agenţii de publicitate, reclame
radio şi tv, închiriere spaţiu publicitar,
publicitate on-line.
41 Realizarea şi producţia de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune, publicare de
reviste şi ziare on-line.
42 Servicii de creaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07207
(151) 06.11.2012
(732) S.C. ARISTERM S.R.L., Aleea

Covasna nr. 9, ap. 13, Judeţul Mureş,
, TÂRGU MUREŞ 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)

Aristerm

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

270503; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; în special vânzări,
vânzare cu amănuntul a instalaţiior termice,
electrice, de ventilaţie, de climatizare, vânzare
de produse prin magazine on line, promovarea
vânzărilor pentru terţi; administrarea
comercială a licenţelor produselor şi a
serviciilor, informaţii despre produse în
vederea comercializării prin magazine on line,
agenţii de import-export, 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 corespondenţă,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, afaceri comerciale, organizare de

expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale si publicitare, servicii de asistenţă
comercială, servicii referitoare la comerţul
electronic.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07182
(151) 06.11.2012
(732) S.C. APROPO MEDIA S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr.62-66, et. 4, cam. 29,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

tirbuşon.ro

(591) Culori revendicate:vişiniu, gri

  
(531) Clasificare Viena:110114; 270508;

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

clase:
33 Vinuri; băuturi alcoolice. 
35 Publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prezentarea de produse în
mediile de comunicare pentru retail;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
intermedieri de promoţii de vânzare. 
39 Ambalarea produselor; livrarea de colete;
distribuirea (livrarea) de produse; depozitarea
mărfurilor. 
42 Crearea şi întreţinerea siturilor web pentru
terţi. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07208
(151) 06.11.2012
(732) CIUBUC DORIAN, Bd. Corneliu

Coposu nr. 4, bl. 105 A, sc. 4, ap. 119,
et. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

APPA www.appa.ro priveşte spre interior

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu,
gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:190712; 270502;

270503; 270514; 270515; 270519;
290114;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necincluse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); pungi de ambalaj din plastic, folii din
materiale plastice pentru ambalaje.
20 Produse din materiale plastice, recipiente
de ambalare din materiale plastice.
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; servicii de import export.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07170
(151) 06.11.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
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(531) Clasificare Viena:150101; 250119;

2819;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07192
(151) 06.11.2012
(732) DRAGHIS DECEBAL, Str.

Fântânica nr. 35A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRAFFIC TV
  

(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07171
(151) 06.11.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CHEROI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07172
(151) 06.11.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
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(531) Clasificare Viena:270501; 2819;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07209
(151) 06.11.2012
(732) CIUBUC DORIAN, Bd. Corneliu

Coposu nr. 4, bl. 105 A, sc. 4, ap. 119,
et. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

appa priveşte spre interior

  (531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270503; 270514; 270515;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necincluse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase); pungi de ambalaj din plastic, folii din
materiale plastice pentru ambalaje.
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; servicii de import export.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07173
(151) 06.11.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA  COTRUTA
LEONID, Str. Vasile Lasc|r nr.
182, birou nr. 3, sector 2
BUCUREÔTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 2819;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
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comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07210
(151) 06.11.2012
(732) CIUBUC DORIAN, Bd. Corneliu

Coposu nr. 4, bl. 105 A, sc. 4, ap. 119,
et. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

APPA Echilibru de sănătate şi frumuseţe
  
(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; servicii de import-export.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; creare şi
menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07174
(151) 06.11.2012
(732) S . C .  R O M  S E R V I C E

CONSTRUCT S.R.L., Str. Crusovat
nr. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROM SERVICE CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:roÕu
  
(531) Clasificare Viena:070124; 070506;

261108; 270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07193
(151) 06.11.2012
(732) S.C. ACTIV TRADE CONSULT

S.R.L., Str. Ghe. Petraşcu nr. 10, bl.
B7, sc. 4, ap. 135, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTIV TRADE CONSULT

(591) Culori revendicate:gri, roz
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(531) Clasificare Viena:191113; 270106;

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

clase:
1 Aditivi chimici pentru fungicide; aditivi
chimici pentru insecticide; substanţe chimice
pentru analize de laborator; agenţi anticrustă;
produse chimice; emolienţi pentru uz
industrial; emulgatori; compuşi de stingere a
incendiilor; dezincrustanţi; uleiuri de
dispersare; compuşi de stingere a incendiilor;
preparate de protecţie la incendiu; fungicide;
produse chimice pentru horticultură.
2 Uleiuri pentru conservarea alimentelor;
săruri; substanţe chimice pentru conservarea
alimentelor; substanţe chimice de
impermeabilizare a textilelor; vopsele
ignifuge; uleiuri pentru conservarea lemnului;
substanţe de conservare a lemnului.
11 Sterilizatoare de aer; instalaţii de încălzire;
cuptoare cu microunde pentru uz industrial.
42 Cercetare chimică; analiză chimică;
servicii de chimie; proiectare industrială;
servicii de laboratoare ştiinţifice; cercetare şi
dezvoltare pentru alţii; cercetare tehnică;
cercetare în domeniul protecţiei mediului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07211
(151) 06.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FILII MARIS OMNES FILII MARIS
SUMUS

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

  
(531) Clasificare Viena:030914; 260106;

260418; 270515; 270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, produse derivate din peşte, produse
conexe peştelui, produse complementare
peştelui, mâncare din peşte sau pe bază de
peşte (în toate formele: conservate, procesate,
afumate, congelate, sărate, uscate, batoane).
31 Peşte viu, icre de peşte, faină din peşte (în
toate formele).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07183
(151) 06.11.2012
(732) CRISTEA IRINA-ELENA, Str.

Hrisovului nr. 20, sc. B, ap. 18, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

QWeekly

  
(531) Clasificare Viena:020914; 260207;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul magazinelor en-gros sau
en-detail, ori în cadrul magazinelor on-line, a
diverse produse (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
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achiziţioneze cât mai comod; servicii de card
de loialitate; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor; agenţii de
import-export; procesarea administrativă a
ordinelor de comandă; administrarea
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; agenţii pentru
informaţii comerciale; informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); prezentarea produselor în medii
de comunicare, pentru retail; servicii de
comparare a preţurilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
demonstraţii cu produse; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale; agenţii de informare comerciala;
intermediere de achiziţii (achiziţia de produse
şi servicii pentru alte afaceri); intermedieri de
promoţii de vânzare; comerţ on-line;servicii
de intermediere şi consiliere în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii; furnizare de ghiduri publicitare
on-line dotate cu funcţie de căutare, pentru
mărfuri şi servicii ale altor comercianţi online
de pe internet; organizarea de tranzacţii
comerciale, pentru alţii, prin intermediul
magazinelor on-line; sevicii de intermediere a
vânzărilor de produse; servicii de intermediere
a vânzărilor on-line de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07175
(151) 06.11.2012
(732) S.C. ALL INCLUSIVE SPECIAL

S.R.L., Sat. Dobricel, str. Principală
nr. 79, Jud.Bistriţa-Năsăud, 427029,
COMUNA SPERMEZEU ROMANIA

(540)

STUDENT CURIER
  
(531) Clasificare Viena:180108; 180125;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07212
(151) 06.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUERTO del GUSTO VITAL NATURAL
ORIGINAL APROBADO

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
653 C), roşu (pantone 032 C)

  
(531) Clasificare Viena:070116; 240318;

261113; 270509; 270511; 270515;
290112;  

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

29 Peşte, produse derivate din peşte, produse
conexe peştelui, produse complementare
peştelui, mâncare din peşte sau pe bază de
peşte (în toate formele: conservate, procesate,
afumate, congelate, sărate, uscate, batoane).
31 Peşte viu, icre de peşte, faină din peşte (în
toate formele).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07184
(151) 06.11.2012
(732) CRISTEA MARIUS-IOAN, Str.

Hrisovului nr. 20, sc. B, ap. 18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Funky Donkey

  
(531) Clasificare Viena:030302; 030315;

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

clase:
38 Telecomunicaţii (solicit protecţie pentru
toate serviciile incluse în lista alfabetică a
clasei 38).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de publicare de
materiale de divertisment pe site-uri accesibile
printr-o reţea IT globală; servicii de publicare
de texte, altele decât textele publicitare;
servicii de publicare online de texte, altele
decât textele publicitare; servicii de publicare
a jurnalelor electronice on-line; servicii de
editare; furnizarea de divertisment on-line;
producţia de programe de radio şi televiziune;
servicii de fotografiere; furnizarea
publicaţiilor electronice nedescărcabile;
organizarea de concerte, congrese,
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work-shop-uri, conferinţe; furnizarea
serviciilor de amuzament; parcuri de
amuzament; organizarea concursurilor de
frumuseţe; prezentări cinematografice;
oferirea de informaţii despre distracţii;
planificarea de petreceri (distracţii); furnizarea
articolelor de recreere; scrierea de texte, altele
decât textele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07213
(151) 06.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NATURA MARIS DELICII
SĂNĂTOASE

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
7468 C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270507;

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

clase:
29 Peşte, produse derivate din peşte, produse
conexe peştelui, produse complementare
peştelui, mâncare din peşte sau pe bază de

peşte (în toate formele: conservate, procesate,
afumate, congelate, sărate, uscate, batoane).
31 Peşte viu, icre de peşte, faină din peşte (în
toate formele).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07185
(151) 06.11.2012
(732) FARKAS DANIEL, Str. Timotei

Cipariu nr. 6, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Suited

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07176
(151) 06.11.2012
(732) S.C. ADVICE COMMUNICATION

S.R.L., Calea Vitan, nr. 10, bl. V50A,
sc. 1, parter , ap. 2, sector 3,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Gala VET-Medica

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270503;

270515; 290102;  
(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 07195
(151) 06.11.2012
(732) MUNTEANU FLORIN, Bd. Iuliu

Maniu nr. 74-76, bl. 5, sc. D, et. 5, ap.
143, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WildFish Catch of the Day

  
(531) Clasificare Viena:030901; 140311;

260115; 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; peşte şi produse din peşte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
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;
creare şi menţinere site în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07177
(151) 06.11.2012
(732) S.C. ADVICE COMMUNICATION

S.R.L., Calea Vitan, nr. 10, bl. V50A,
sc. 1, parter , ap. 2, sector 3,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Ghidul animalelor de companie

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07214
(151) 06.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KORAB DE PESTE MĂRI ŞI ŢĂRI

(591) Culori revendicate:negru (pantone
black C), mov (pantone 534 C), bleu
(pantone 543 C)

  
(531) Clasificare Viena:020112; 270503;

270507; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, produse derivate din peşte, produse
conexe peştelui, produse complementare
peştelui, mâncare din peşte sau pe bază de
peşte (în toate formele: conservate, procesate,
afumate, congelate, sărate, uscate, batoane).
31 Peşte viu, icre de peşte, faină din peşte (în
toate formele).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07196
(151) 06.11.2012
(732) C L A U D I U  C O N S T A N T I N

COSTIN, Str. Fabrica de Cărămidă
nr. 1, vila 59, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LR LaRambla COCKTAILS & TAPAS

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270512;

270522; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07178
(151) 06.11.2012
(732) S.C. ADVICE COMMUNICATION

S.R.L., Calea Vitan, nr. 10, bl. V50A,
sc. 1, parter , ap. 2, sector 3,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11

Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

GHIDUL ANIMALELOR
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07186
(151) 06.11.2012
(732) S.C. SMART IMOB MANAGER

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 86, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

COMPLEX COMERCIAL SYMA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci Perioada 05-08.11.2012

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.
36 Afaceri imobiliare.
45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07179
(151) 06.11.2012
(732) S.C. ADVICE COMMUNICATION

S.R.L., Calea Vitan, nr. 10, bl. V50A,
sc. 1, parter , ap. 2, sector 3,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CHINOLOGIA
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07187
(151) 06.11.2012
(732) EURO STANDARD PRESS 2000

S.R.L., Str. Maior Giurescu nr. 2 Bis,
J u d e ţ u l  A r g e ş ,  1 1 5 1 0 0 ,
C Â M P U L U N G - M U S C E L
ROMANIA 

(540)

ELECTRONICA AZI

  
(531) Clasificare Viena:260301; 261108;

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

clase:
16 Publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07188
(151) 06.11.2012
(732) S.C. MIDOCAR CONSULTING

S.R.L., Calea Victoriei nr. 100, sc. A,
et. 2, ap. 19, sector 1, 010091,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vila 23 Spa and Conference Lake Resort

(591) Culori revendicate:bleumarin, gri

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07197
(151) 06.11.2012
(732) S.C. THE WINGS & FLIGHT

S.R.L., Aleea Adrian Cârstea nr. 3, bl.
33B, sc. B, ap. 94, sector 3, 031839,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE WINGS Release Your Flight

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031324;

270303; 270503; 270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Consultanţă în managementul afacerilor;
consultanţă în managementul resurselor
umane; testare psihologică.
41 Educaţie; instruire (consiliere vocaţională
şi şcolară).
44 Consiliere psihologică şi psihoterapie
(servicii prestate de psihologi).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07198
(151) 06.11.2012
(732) S.C. THE WINGS & FLIGHT

S.R.L., Aleea Adrian Cârstea nr. 3, bl.
33B, sc. B, ap. 94, sector 3, 031839,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARIPILE COPILULUI TĂU
  

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

35 Consultanţă în managementul afacerilor;
consultanţă în managementul resurselor
umane; testare psihologică.
41 Educaţie; instruire (consiliere vocaţională
şi şcolară).
44 Consiliere psihologică şi psihoterapie
(servicii prestate de psihologi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07199
(151) 06.11.2012
(732) S.C. THE WINGS & FLIGHT

S.R.L., Aleea Adrian Cârstea nr. 3, bl.
33B, sc. B, ap. 94, sector 3, 031839,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PĂRINŢI CU ARIPI, COPII CU ZBOR
  

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

35 Consultanţă în managementul afacerilor;
consultanţă în managementul resurselor
umane; testare psihologică.
41 Educaţie; instruire (consiliere vocaţională
şi şcolară).
44 Consiliere psihologică şi psihoterapie
(servicii prestate de psihologi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07200
(151) 06.11.2012
(732) S.C. THE WINGS & FLIGHT

S.R.L., Aleea Adrian Cârstea nr. 3, bl.
33B, sc. B, ap. 94, sector 3, 031839,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELIBEREAZĂ-ŢI ZBORUL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Consultanţă în managementul afacerilor;
consultanţă în managementul resurselor
umane; testare psihologică.
41 Educaţie; instruire (consiliere vocaţională
şi şcolară).
44 Consiliere psihologică şi psihoterapie
(servicii prestate de psihologi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07189
(151) 06.11.2012
(732) S.C. MIDOCAR CONSULTING

S.R.L., Calea Victoriei nr. 100, sc. A,
et. 2, ap. 19, sector 1, 010091,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

V23 Spa and Conference Lake Resort
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(591) Culori revendicate:bleumarin, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270502;

270515; 270524; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07215
(151) 06.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NATURA MARIS DELICII
SĂNĂTOASE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, produse derivate din peşte, produse
conexe peştelui, produse complementare
peştelui, mâncare din peşte sau pe bază de
peşte (în toate formele: conservate, procesate,
afumate, congelate, sărate, uscate, batoane).
31 Peşte viu, icre de peşte, faină din peşte (în
toate formele).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07216
(151) 06.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KORAB DE PESTE MĂRI ŞI ŢĂRI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, produse derivate din peşte, produse
conexe peştelui, produse complementare
peştelui, mâncare din peşte sau pe bază de
peşte (în toate formele: conservate, procesate,
afumate, congelate, sărate, uscate, batoane).
31 Peşte viu, icre de peşte, faină din peşte (în
toate formele).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07190
(151) 06.11.2012
(732) ROMLACTA P.D.P.A. Cooperativa

Agricolă, Str. Stefăneşti nr. 57, bl. C2,
ap. 11, judeţul Ilfov, , LOC.
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

RomLacta Pe masa dumneavoastră Un
strop de natură În fiecare zi.
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(591) Culori revendicate:verde, albastru,
maro, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010306; 011515;

060102; 190125; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate. 
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07217
(151) 06.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FILII MARIS OMNES FILII MARIS
SUMUS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, produse derivate din peşte, produse
conexe peştelui, produse complementare
peştelui, mâncare din peşte sau pe bază de
peşte (în toate formele: conservate, procesate,
afumate, congelate, sărate, uscate, batoane).
31 Peşte viu, icre de peşte, faină din peşte (în
toate formele).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07201
(151) 06.11.2012
(732) F U N D A T I A  P E N T R U

CHIRURGIE LAPAROSCOPICA
TORACOSCOPICA SI ALTE
TEHNICI MINIM INVAZIVE, Str.
Răcari nr. 6A, camera 1, demisol,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ENDOSCOPIC TRAINING CENTER
DELTA HOSPITAL

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:020925; 191301;

241313; 270515; 270517; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire şi anume, organizare şi
susţinere de cursuri, seminarii, conferinţe în
domeniul medical.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07191
(151) 06.11.2012
(732) DRAGHIS DECEBAL, Str.

Fântânica nr. 35A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRAFFIC INFO TV
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07180
(151) 06.11.2012
(732) FLORIN RACOVITA, Sat Teghes,

nr. 96A, Jud. Ilfov, , COMUNA
DOMNEŞTI ROMANIA 

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

(540)

ACVARII DE VIS

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

  (531) Clasificare Viena:030906; 030910;
270502; 270503; 270508; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07218
(151) 06.11.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G. M.

Zamfirescu nr. 46, bl. 22 A, ap. 11,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUERTO DEL GUSTO VITAL
NATURAL ORIGINAL APROBADO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, produse derivate din peşte, produse
conexe peştelui, produse complementare
peştelui, mâncare din peşte sau pe bază de
peşte (în toate formele: conservate, procesate,
afumate, congelate, sărate, uscate, batoane).
31 Peşte viu, icre de peşte, faină din peşte (în
toate formele).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07202
(151) 06.11.2012
(732) ZĂVOIANU DANIELA CORINA,

Şos. Gheorghe Ionescu Sisteşti nr.
367, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CABANA STÂNA REGALĂ SINAIA

(591) Culori revendicate:verde, maro,
albastru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:010104; 060102;

070111; 240105; 240111; 270711;
290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
36 Asigurări; afaceri imobiliare, închirieri
proprietăţi imobiliare.
39 Transport; organizarea de călătorii,
închiriere de vehicule, organizare de trasee
montane.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii hoteliere, agenţii de
turism pentru rezervări hoteliere, restaurante,
baruri, cafenele, cantine, restaurante cu
autoservire, restaurante tip fast-food,
închirierea de restaurante, rezervări de spaţii
de cazare temporară.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07203
(151) 06.11.2012
(732) ZĂVOIANU DANIELA CORINA,

Şos. Gheorghe Ionescu Sisteşti nr.
367, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FOREST RESTAURANT

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:050110; 270507;

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

clase:
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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; servicii hoteliere, agenţii de
turism pentru rezervări hoteliere, restaurante,
baruri, cafenele, cantine, restaurante cu
autoservire, restaurante tip fast-food,
închirierea de restaurante, închiriere săli de
reuniune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07181
(151) 06.11.2012
(732) S.C. INTERAND S.R.L., Str.

Victoriei nr. 23, bl. E16, sc. C, ap. 9,
Jud. Suceava, ,  SUCEAVA
ROMANIA 

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

(540)

EXPERTOPTIC
  

(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07204
(151) 06.11.2012
(732) ZĂVOIANU DANIELA CORINA,

Şos. Gheorghe Ionescu Sisteşti nr.
367, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DE POVESTE IOANA HOTELS SINAIA
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(531) Clasificare Viena:010105; 060101;

270507; 270510; 270511; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
36 Asigurări; afaceri imobiliare, închirieri
proprietăţi imobiliare.
39 Transport; organizarea de călătorii,
închiriere de vehicule, organizare de trasee
montane.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii hoteliere, agenţii de
turism pentru rezervări hoteliere, restaurante,
baruri, cafenele, cantine, restaurante cu
autoservire, restaurante tip fast-food,
închiriere săli de reuniune, rezervări de spaţii
de cazare temporară.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07205
(151) 06.11.2012
(732) S.C. HERMES FORWARDS S.R.L.,

Str. Mr. Av. Ştefan Sanatescu nr. 20,
Corp A, cam. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HERMES FORWARDS
TRANSPORTING EXCELLENCE

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270502;

270508; 270515; 270524; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aferente serviciilor din clasa
39.
39 Transporturi rutiere de mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07233
(151) 07.11.2012
(732) S.C. COVALACT S.A., Str. Lunca

Oltului nr. 1, Jud. Covasna, 520036,
SF. GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

Smântână de Bucătărit COVALACT DE
ŢARĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:020304; 020322;

030402; 030413; 060104; 270508;
270515; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07234
(151) 07.11.2012
(732) S.C. K-FEST SOLUTION S.R.L.,

Str. Italiana nr. 21, sector 2, 020974,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Târgul naţional de nunţi - Mariage Fest

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de nunţi, botezuri, aniversări şi
evenimente festive similare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07235
(151) 07.11.2012
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Edenia

(591) Culori revendicate:maro, albastru
(300) Prioritate invocată:
 SIAL 2012 PARIS/19.10.2012/FR
  
(531) Clasificare Viena:240909; 250301;

270507; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
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carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
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 pentru
produsele menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07219
(151) 07.11.2012
(732) ISOC DORIN, Str. Dunării 25/1/2/5,

op. 13, judeţul Cluj, 400593,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Progres prin creativitate şi integritate

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii on-line.
16 Publicaţii diverse.
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor; editarea publicaţiilor.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
publicarea, exploatarea publicaţiilor, inclusiv
a celor electronice on-line nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07240
(151) 07.11.2012
(732) S.C. AMENA FILM S.R.L., Str.

Uruguay nr. 7, ap. 5, sector 1, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE
FILM PENTRU COPII AMENA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07226
(151) 07.11.2012
(732) SCOALA & GRADINITA

ROMANO-FINLANDEZA, Str.
Răsăritului nr. 59, sector 6, 061203,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RF ŞCOALA & GRĂDINIŢA
ROMÂNO-FINLANDEZĂ

(591) Culori revendicate:albastru închis, gri

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240115;

270515; 270519; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07236
(151) 07.11.2012
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LA STRADA CONTEMPORARY
GELATO Pret-a-porter crafted ice cream
& sorbets

(591) Culori revendicate:negru, alb, roz
(pantone 1765 C)

(300) Prioritate invocată:
 SIAL 2012 PARIS/19.10.2012/FR
  
(531) Clasificare Viena:250706; 260418;

270503; 270515; 270524; 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,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07221
(151) 07.11.2012
(732) S.C. NEXT LEVEL SECURITY

S.R.L., Str. Ecaterina Varga nr. 9,
judeţul Sibiu, 550225, SIBIU
ROMANIA 

(540)

NEXT LEVEL SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:030701; 260115;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind sistemele de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07241
(151) 07.11.2012
(732) LUICAN DANIEL MARIUS, Str.

Segarcea, nr. 7, bl. B13, sc. 6, et. 2,
ap. 72, sect. 6, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Ci CONFIDENCEindex

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

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;

270510; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07237
(151) 07.11.2012
(732) STĂNIA CORNELIU, Str. Popa

Savu nr. 56, et.1, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOREST FRUIT LAND FFL

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis

  
(531) Clasificare Viena:050316; 050724;

090110; 260418; 270511; 270515;
270524; 290103;  

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

29 Legume şi fructe; fructe confiate; cipsuri
din fructe; fructe la conservă; fructe glazurate;
gustări pe bază de fructe; salate de fructe;
fructe gătite; jeleuri din fructe; fructe
congelate.
31 Fructe proaspete; fructe de pădure.
32 Băuturi şi sucuri de fructe; suc de fructe;
extract din fruct non-alcoolic; nectar din fruct
non-alcoolic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; agenţii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07238
(151) 07.11.2012
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

MAR-Y-MER

  
(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.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07222
(151) 07.11.2012
(732) NITA MIHAELA OANA, Str. Ştefan

Odobleja nr. 8, bl. a 17, sc. 1, et. 1, ap.
5, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

ETIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07242
(151) 07.11.2012
(732) S.C. M & N CONSULT S.R.L., Str.

Mihai Bravu - Magazin Central,
judeţul Teleorman, , TURNU
MAGURELE 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 N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

MN
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii , panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitor la clasele 24, 25 şi 26. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07227
(151) 07.11.2012
(732) S.C. FEGURO S.R.L., Str.

Soimarestilor nr. 31, sector 1, 012235,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Feguro

  
(531) Clasificare Viena:050315; 251225;

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

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 03 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export a produselor din clasa 03.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07239
(151) 07.11.2012
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

PROSTHAPHITUS

  
(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.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07223
(151) 07.11.2012
(732) NITA MIHAELA OANA, Str. Ştefan

Odobleja nr. 8, bl. a 17, sc. 1, et. 1, ap.
5, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

POEMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07228
(151) 07.11.2012
(732) S . C .  M E R A  C O M

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Orhideelor nr. 17, ap. 6, Jud. Vrancea,
620119, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

REZERVA FAMILIEI
  

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

33 Vinuri.
35 Publicitate online.
39 Transport, ambalare şi depozitarea
marfurilor.
41 Publicare de texte altele decât cele
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07229
(151) 07.11.2012
(732) S . C .  M E R A  C O M

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Orhideelor nr. 17, ap. 6, Jud. Vrancea,
620119, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

EPICENTRUM
  

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

33 Vinuri.
35 Publicitate online.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
vinurilor.
41 Publicare de texte altele decât cele
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07243
(151) 07.11.2012
(732) S.C. SISTEME DE SECURITATE

SCUTUL NEGRU S.R.L., Str.
Teleorman nr. 32, (parter), bl. T3, sc.
4, ap. 35, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

SCUTUL SDS NEGRU
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270517;

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

clase:
36 Asigurări; servicii financiare. 
37 Servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii, dispecerizare.
39 Transport.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07224
(151) 07.11.2012
(732) S.C. PEPPER LOUNGE S.R.L., Str.

Mărgeanului nr. 32, bl. M11A, sc. 1,
et. 10, ap. 28, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NEW SIN PEPPER LOUNGE CAFE

  
(531) Clasificare Viena:040521; 260416;

260418; 270515; 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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07230
(151) 07.11.2012
(732) S . C .  M E R A  C O M

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Orhideelor nr. 17, ap. 6, Jud. Vrancea,
620119, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

NOCTIA
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.
35 Publicitate online.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
vinurilor.
41 Publicare de texte altele decât cele
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07225
(151) 07.11.2012
(732) S.C. AD CONSULT LAND S.R.L.,

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 95B,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Registru Imobiliar din Romania
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07232
(151) 07.11.2012
(732) S . C .  N I K O S  G R E E K

RESTAURANT S.R.L., Bd. Tomis
nr. 44, Jud. Constanţa, 900732,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

NIKOS GREEK TAVERNA

(591) Culori revendicate:maro (pantone
476C), crem (pantone 156C)

  
(531) Clasificare Viena:070505; 110105;

260416; 260418; 270515; 270524;
2807; 290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07245
(151) 07.11.2012
(732) S.C. X GAMING S.R.L., Sat

Ciofliceni, Str. Ciofliceni nr. 116,
judeţul Ilfov, , COMUNA SNAGOV
ROMANIA 

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

(540)

SUPER JACKPOT

(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:010103; 260106;

260118; 270502; 270503; 270515;
290113;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
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maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare (solicităm
protecţie pentru toate bunurile incluse în lista
alfabetică a clasei 9).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru toate bunurile
incluse în lista alfabetică a clasei 28).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru toate serviciile incluse în lista
alfabetică a clasei 36).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
toate serviciile incluse în lista alfabetică a
clasei 41).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07261
(151) 08.11.2012
(732) S.C. SPEED S.R.L., Str. Călărasi nr.

3, jud. Vaslui, , HUSI ROMANIA 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

(540)

CRAMELE BUNESCU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07262
(151) 08.11.2012
(732) S.C. SPEED S.R.L., Str. Călărasi nr.

3, jud. Vaslui, , HUSI ROMANIA 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

IVANESCU GABRIEL DAN, Str.
Al.I. Cuza, nr. 58, ap. 5, Jud. Braşov
BRAŞOV

(540)

LUCIUS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07263
(151) 08.11.2012
(732) CUCOLAS MARIUS-STELIAN,

Str. Puskin Alexandru nr. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIO NATUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07253
(151) 08.11.2012
(732) S.C. ALMOUWAFAK IMPORT &

EXPORT S.R.L., Str. Dezrobirii nr.
90, Lot B2/5, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ALMOUWAFAK Nuts & Dried Fruits
Add Delectation To life

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; susan.
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;
nuga; gheaţă. 
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: baton cu caju, baton cu
migdale, baton cu fistic, baton cu alune de
pădure, baton cu arahide, baton cu amestec de
arahide, susan, năut şi stafide, baton cu năut,
baton cu susan, alune de pădure şi arahide,
baton de nuga, baton de nuga cu amestec de
fructe uscate şi caju, fistic, migdale, alune de
pădure, arahide, stafide, susan şi năut, baton
de nuga cu arahide, baton de nuga cu
ciocolată, baton de nuga cu aromă de fructe,
acadele cu aromă de fructe, seminţe de floarea
soarelui, seminţe de dovleac (cu excepţia
transportului lor) permitand consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiune afacerilor comerciale; administraţie
comerciala; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07264
(151) 08.11.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, Jud Valcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

33 KALORII de la Vel Pitar

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;

270703; 270712; 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 07246
(151) 08.11.2012
(732) COMPANIA DE TAXIMETRE

SPEED TAXI S.R.L., Str. Radu
Popescu nr. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 180107;

260409; 260416; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport (taxi şi rent a car); organizare de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07254
(151) 08.11.2012
(732) STANCIU GABRIELA, Bdul.

Republicii nr. 187, bl. 4E, sc. A, et. 7,
ap. 31, Judeţul Prahova, 100392,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Artmosfera Take a break for creativity

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

  
(531) Clasificare Viena:090107; 261113;

270504; 270507; 270509; 270515;
290114;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07269
(151) 08.11.2012
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE

DREPT NUCLEAR, B-dul Carol I
nr. 45, ap. 20, sector 2, 020914,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARDN ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE
DREPT NUCLEAR

  
(531) Clasificare Viena:170303; 260106;

260118; 261515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Editare de reviste în domeniul de drept
nuclear.
41 Educaţie şi instruire; publicarea Revistei
Române de drept nuclear. 
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07265
(151) 08.11.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, Jud Valcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

44 KALORII de la Vel Pitar

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;

270702; 270703; 270712; 270717;
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 07266
(151) 08.11.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş, nr.

22, Jud Valcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

pâine de Covasna

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050502; 250113;

270501; 270515; 290112;  
(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 07248
(151) 08.11.2012
(732) S.C. YAMASTAR S.R.L., Str.

Brazilor nr. 13, judeţul Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

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

(540)

B BLUE CLUB Be Blue!

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

270522; 270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Cluburi; educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07267
(151) 08.11.2012
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

PÂINE CU DICHIS

  
(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 07268
(151) 08.11.2012
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Gusturi noi PÂINE CU DICHIS

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:261515; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07270
(151) 08.11.2012
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., Vevey, 1800, VEVEY
ELVETIA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

DUOGRAO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, smântână, unt, brânză sau alte
preparate alimentare pe bază de lapte;
înlocuitori de lapte; băuturi pe bază de lapte;
deserturi pe bază de lapte şi de smântână;
iaurturi; lapte de soia (înlocuitor de lapte),
preparate pe bază de soia; uleiuri şi grăsimi
comestibile; preparate proteice pentru hrană
umană; frişcă sintetică.
30 Cafea, extracte de cafea, preparate şi
băuturi pe bază de cafea; cafea rece;
înlocuitori de cafea, extracte de înlocuitori de
cafea, preparate şi băuturi pe bază de
înlocuitori de cafea; cicoare (înlocuitor de
cafea); ceai, extracte de ceai, preparate şi
băuturi pe bază de ceai; ceai rece; preparate pe
bază de malţ; preparate şi băuturi din cacao
sau pe bază de cacao; ciocolată, produse din
ciocolată, preparate şi băuturi pe bază de
ciocolată; produse de cofetărie, dulciuri,
bomboane; produse de cofetărie din zahăr;
zahăr; gumă de mestecat; îndulcitori naturali;
produse de brutărie, pâine, drojdie, aluat de
patiserie; biscuiţi, prăjituri, fursecuri,
napolitane, praline, budinci; îngheţată,
îngheţată din suc de fructe, şerbeturi, produse

de cofetărie congelate, prăjituri congelate,
îngheţate la cornet, deserturi congelate,
iaurturi congelate; agenţi de întărire pentru
îngheţată şi/sau îngheţată din suc de fructe
şi/sau şerbeturi şi/sau produse de cofetărie
congelate şi/sau prăjituri congelate şi/sau
îngheţate la cornet şi/sau deserturi congelate
şi/sau iaurturi congelate; cereale pentru
mic-dejun, musli, fulgi de porumb, batoane de
cereale, cereale gata preparate; preparate din
cereale.
32 Apă plată, apă gazoasă sau carbogazoasă,
apă prelucrată, apă de izvor, apă minerală, apă
cu arome; băuturi cu gust de fructe şi pe bază
de fructe, sucuri din fructe şi legume, nectar,
limonade, sifon şi alte băuturi nealcoolice;
siropuri, extracte, esenţe şi alte preparate
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice (cu
excepţia uleiurilor esenţiale); băuturi pe bază
de fermentaţie lactică; băuturi pe bază de soia;
băuturi pe bază de malţ; băuturi pe bază de
cafea; băuturi izotonice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07249
(151) 08.11.2012
(732) S.C. YAMASTAR S.R.L., Str.

Brazilor nr. 13, judeţul Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

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

(540)

ArenA Pub
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(591) Culori revendicate:galben, auriu, maro
roşcat

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270509; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; pub-uri;
restaurante; baruri; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07255
(151) 08.11.2012
(732) REPEDE ALEXEI, Str. Poet Panait

Cerna nr. 7, bl. M44, sc. 2, ap. 47,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REPEDE GROUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice neincluse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare

pentru ouă; maşini automate pentru vânzare. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
40 Prelucrarea materialelor.
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 07250
(151) 08.11.2012
(732) S.C. YAMASTAR S.R.L., Str.

Brazilor nr. 13, judeţul Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

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

(540)

mon cafe

(591) Culori revendicate:galben, maro roşcat

  
(531) Clasificare Viena:011515; 110304;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07256
(151) 08.11.2012
(732) REPEDE ALEXEI, Str. Poet Panait

Cerna nr. 7, bl. M44, sc. 2, ap. 47,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REPEDE Pressure Control Sealing
Performance.

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270503;

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

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice neincluse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare. 

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. 
40 Prelucrarea materialelor.
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 07271
(151) 08.11.2012
(732) FURCOIU PAUL CRISTIAN, Str.

Ciocârliei nr. 30, bl. D26, et. 7, ap. 30,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VICII .net PART OF YOUR LIFE

(591) Culori revendicate:roÕu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:030705; 270301;

270508; 270515; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07257
(151) 08.11.2012
(732) DELIU OANA MARIA, Str. Maria

Rosetti nr. 12, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Skirt Bike

(591) Culori revendicate:roz, alb

  
(531) Clasificare Viena:020508; 180105;

260416; 260418; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07258
(151) 08.11.2012
(732) S.C. METALOTERM S.R.L., Sat

Săvineşti Str. Dornelor, Vila 43, ap. 3,
Judeţul Neamţ, , COMUNA
SĂVINEŞTI ROMANIA 

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

(540)

METALOTERM CONSTRUCTII -
MONTAJ

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:261112; 270515;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07272
(151) 08.11.2012
(732) B I R O U  E X E C U T O R I

JUDECATORESTI ASOCIATI
AEQUITAS, Splaiul Unirii nr. 45, bl.
M15, sc.C, ap. 68-69, 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)

B.E.J.A. AEQUITAS

(591) Culori revendicate:auriu, argintiu,
vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:170301; 270507;

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

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
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 07251
(151) 08.11.2012
(732) S . C .  A & B  P H A R M

CORPORATION S.R.L., Com.
Bahna, judeţul Neamţ, 617018,
BROŞTENI ROMANIA 

(540)

OXYGEN PHARMACEUTIX

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:241325; 260106;

260116; 270508; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07273
(151) 08.11.2012
(732) T E O D O R  - A L E X A N D R U

IONESCU, Str. Valea Oltului nr. 18,
bl. A31, sc. E, ap. 72, sector 6,
061975, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cârtiţa plimbăreaţă

  
(531) Clasificare Viena:030507; 050521;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi în special informaţii
despre posibilităţi de recreere; publicarea
cărţilor şi jurnalelor on-line; fotografie;
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07259
(151) 08.11.2012
(732) S.C. LIGO MIC S.R.L., Str. Calea

Turzii nr. 227 A, sc. 2, et. 2, ap. 27,
Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Jujube Premium FRESH Quality

(591) Culori revendicate:verde (pantone 384
C)

  
(531) Clasificare Viena:050316; 050712;

050717; 050718; 050722; 090110;
260116; 290103;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07260
(151) 08.11.2012
(732) S.C. GEONA CONST S.R.L., Sat

Petru Vodă, Judeţul Neamţ, ,
COMUNA POIANA TEIULUI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

Geona

(591) Culori revendicate:galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
29 Carne, preparate din carne, peşte, păsări,
vânat; extracte din carne; fructe şi legume
conservate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii, transport
turism, organizarea de tururi.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de bar, agenţii de
cazare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii gen SPA, masaj, saună, coafură, băi

turceşti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07274
(151) 08.11.2012
(732) S.C. OPTIKO S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 14, judeţul Satu
Mare, 440037, SATU MARE
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)

brillis
  
(531) Clasificare Viena:160313; 270501;

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

clase:
9 Produse optice: lentile optice, rame de
lentile, ochelari, ochelari de soare, ochelari de
protecţie pentru sport, aparate şi instrumente
pentrul domeniul optic, toate accesoriile
optice cuprinse în clasa 9.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
toate acesteaaferente produselor menţionate în
clasa 9 şi a serviciilor menţionate în clasele 40
şi 44. 
40 Prelucrarea materialelor: şlefuirea sticlei
optice, polizare, tratament antireflex pentru
lentile. 
44 Servicii prestate de opticieni. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07252
(151) 08.11.2012
(732) S.C. ARICONA S.R.L., Bd. 1

Decembrie 1918 nr. 30, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ferma Bunicilor ouă şi carne de prepeliţă

(591) Culori revendicate:negru, roşu, verde,
maro, alb, gri, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 030721;

240301; 270515; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07275
(151) 08.11.2012
(732) DUMITRESCU NICULAE, Şos

Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 6,
ap. 23, sector 2, , 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)

uN nicudumitrescu.ro Pur şi Simplu
Românesc
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzine pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. 
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci Perioada 05-08.11.2012

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. 
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
40 Prelucrarea materialelor.
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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07276
(151) 08.11.2012
(732) LAURA ROTILEANU, Str. Dinu

Vintilă nr. 6B, bl. 2, sc. F, et. 8, ap. 65,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Laura8 CRAFTING EMOTIONS

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270711;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/placate cu metale preţioase care
nu sunt cuprinse în alte clase, bijuterii, pietre
preţioase; ceasuri şi instrumente de măsurare
a timpului (această cerere intenţionează să
acopere toate produsele incluse în lista
alfabetică a acestei clase).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize, umbrele
şibastoane,articole de şelarie (această cerere
intenţionează să acopere toate produsele
incluse în lista alfabetică a acestei clase).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (această
cerere intenţionează să acopere toate
produsele incluse în lista alfabetică a acestei
clase).
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace, flori artificiale
(această clasă cuprinde şi broşe-accesorii
pentru îmbrăcăminte, benzi şi accesorii pentru
păr, paiete pentru îmbrăcăminte) (această
cerere intenţionează să cuprindă toate
produsele incluse în lista alfabetică a acestei
clase). 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (cu privire la
produsele din clasele 14, 18, 25, 26) (această
cerere intenţionează să acopere toate serviciile
incluse în lista alfabetică a acestei clase, cu
privire la produsele din clasele 14, 18, 25, 26).

˜˜˜˜˜˜˜




