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(210) M 2012 06487
(151) 13.11.2012
(732) BARBU LARISA MARIA, B-dul 1

Decembrie 1918 nr. 28, bl. 7, sc. B, et.
3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ŞCOALA DE DANS ROMÂNESC
LARISA şi MARIN BARBU

(531) Clasificare Viena:020704; 020716;
270501; 270515;  

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

41 Campusuri de perfecţionare sportivă;
campusuri de vacanţă; cluburi; cluburi de
sănătate; organizare de colocvii; promovarea
culturii fizice; prestaţii artistice de dans,
cursuri de dans; cursuri de dansuri populare;
discotecă;  divertisment radiofonic;
divertisment televizat; educaţie; exploatarea
instalaţiilor sportive; exploatarea muzeelor;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; expoziţii; filme; formare
practică; gimnastică; imagini digitale;
confecţionarea de decoruri pentru spectacole,
închirierea de decoruri pentru spectacole;
închirierea de echipament pentru sport;
închirierea de înregistrări sonore; informaţii în
materie de divertisment; informaţii în materie
de educaţie; informaţii în materie de recreere;

înregistrări pe benzi video; înregistrări sonore;
instruire; montaj de programe radiofonice şi
de televiziune; music-hall; orchestră;
organizarea de baluri; organizarea de
competiţii sportive; servicii de club de dans
sportiv; organizarea de competiţii de dans
organizarea de concursuri; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizarea de spectacole; organizarea şi
conducerea de colocvii; organizarea şi
conducerea de conferinţe; organizarea şi
conducerea de congrese; organizarea şi
conducerea de seminarii; organizarea şi
conducerea de simpozioane; organizarea şi
conducerea de workshop-uri; organizarea şi
dirijarea de concerte; perfecţionare sportivă;
planificarea de recepţii; producţie de filme pe
benzi video; programe radiofonice şi de
televiziune; publicare de cărţi; publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06996
(151) 12.11.2012
(732) CĂDARIU CARMEN, Str. Mihai

Viteazul nr. 19/41, Jud. Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA FREELIFE SATU MARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07088
(151) 09.11.2012
(732) S.C. SALTEMPO S.R.L., Str.

Basarabiei nr. 2, judeţul Galaţi,
800201, GALAŢI ROMANIA 

(540)

Saltempo Prospeţime şi savoare pentru
fiecare !

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

  
(531) Clasificare Viena:050521; 260418;

261112; 270503; 270507; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07295
(151) 09.11.2012
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

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

(540)

Ţara lui Andrei....O ţară mai bună în
fiecare zi!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07277
(151) 09.11.2012
(732) S.C. VINICOLA AVEREŞTI 2000

S.A., Ferma Viticola nr. 1, judeţul
Vaslui, 737110, SAT AVEREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cuvee Regal

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07278
(151) 09.11.2012
(732) S.C. VINICOLA AVEREŞTI 2000

S.A., Ferma Viticola nr. 1, judeţul
Vaslui, 737110, SAT AVEREŞTI
ROMANIA 

(540)

Rene Faure

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07296
(151) 09.11.2012
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

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

(540)

Ţara lui Andrei, o schimbare inspirată de
Petrom

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07283
(151) 09.11.2012
(732) S.C. LOCKET TRADING S.R.L.,

Str. G-ral Eremia Grigorescu, bl.
10PP, parter, Jud. Brăila, , BRILA
ROMANIA 

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

(540)

Dikoko

(591) Culori revendicate:albastru, gri 
(531) Clasificare Viena:261112; 270502;

270503; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, de cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporţturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipamente pentru
stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; material de curăţare; lână
metalicăi; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07279
(151) 09.11.2012
(732) S.C. NEDCON MARITIME S.R.L.,

Str. Alexandru Puskin, camera 2, nr. 9,
jude ţul  Cons tan ţa ,  586810,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Nedcon

  
(531) Clasificare Viena:260410; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Recrutare şi plasare forţă de muncă în ţară
şi străinătate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07289
(151) 09.11.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

LEO DISCOUNT %

(591) Culori revendicate:roÕu (pantone
1805C,185C), galben

(531) Clasificare Viena:241707; 260418;
270517; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07280
(151) 09.11.2012
(732) S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.,

Comuna Runcu, Jud. Gorj, , BALTA
ROMANIA 

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

(540)

SUCCESUL TAU. EXPERIENTA
NOASTRA!

  
(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,
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sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole şi
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.
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 07297
(151) 09.11.2012
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG,

B e r l i n e r  A l l e e  2 ,  4 0 2 1 2 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

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

(540)

PEEK & CLOPPENBURG

  
(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, genţi, genţi
de mână, port-bancnote, poşete; port-chei,
rucsaci, săculeţi, umbrele, umbrele de soare,
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, servicii de comercializare, de
asemenea prin site-uri web şi prin
teleshopping, în legătură cu îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, 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, ochelari de soare, metale
preţioase şi aliaje acestora şi bunuri
confecţionate din aceste materiale sau placate
cu acestea; bijuterii, pietre preţioase, ceasuri şi
instrumente de măsurare a timpului; piele şi
imitaţii din piele, produse din aceste
materiale; piei animale; geamantane şi valize,
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genţi, genţi de mână, port-bancnote, poşete;
port-chei, rucsaci, săculeţi, umbrele, umbrele
de soare, bastoane; bice şi articole de şelărie;
organizare şi realizare de evenimente
promoţionale şi sistemele de fidelizare a
clienţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07281
(151) 09.11.2012
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, ,

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TRAMADOLOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07284
(151) 09.11.2012
(732) S.C. COMPLEX APICOL

VECESLAV HARNAJ S.A., B-dul.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

APIS SANA

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

5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical;
s u b s t a n Û e  d i e t e t i c e  d e  u z
medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea
dinÛilor Õi pentru amprente dentare;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
d|un|toare, fungicide, ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07282
(151) 09.11.2012
(732) DRAGOŞ ANDREI, Str. Sofia nr. 14,

sector 1, 011838, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TPT THEPARTYTRACKER.COM

(591) Culori revendicate:roÕu, mov,
albastru, alb, negru

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07285
(151) 09.11.2012
(732) HELCIUG DAN-IUSTIN, Bld.

Lascăr Catargiu nr. 9, et. 3, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPITALUL DE URGENŢA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii oferite de o formaţie de muzică
cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07298
(151) 09.11.2012
(732) URSUS BREWERIES S.A., Calea

Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

URSUS CLUJ 1878
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(531) Clasificare Viena:030114; 240909;
250115; 270502; 270507;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07286
(151) 09.11.2012
(732) HELCIUG DAN-IUSTIN, Bld.

Lascăr Catargiu nr. 9, et. 3, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DAN HELCIUG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii oferite de o formaţie de muzică
cuprinse în această clasă.
42 Creare şi menţinere pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07290
(151) 09.11.2012
(732) S.C. WAX GLOBAL TRADING

S.R.L., Str. Crinului nr. 104A, cam. 1,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Prezident

(591) Culori revendicate:galben, maron,
verde, roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050504; 090110;

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

clase:
29 Uleiuri alimentare (comestibile).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07299
(151) 09.11.2012
(732) S.C. MÂNDRA S.A., Str. Mihai

Viteazu nr. 37, Judeţul Vaslui, ,
BÂRLAD ROMANIA 

(540)

CLARIOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07291
(151) 09.11.2012
(732) SPATARU BOGDAN MARIAN,

Str. 1 Decembrie nr. 1, Judeţul Buzău,
125200, POGOANELE ROMANIA 

(540)

3 PRODUSE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date, organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07300
(151) 09.11.2012
(732) S.C. MÂNDRA S.A., Str. Mihai

Viteazu nr. 37, Judeţul Vaslui, ,
BÂRLAD ROMANIA 

(540)

MÂNDRA

  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07292
(151) 09.11.2012
(732) S.C. JIN BAO 1999 S.R.L., Şos.

Ştefan cel Mare nr. 41, bl. 34 bis, sc.
1, et. 10, ap. 391, sector 2, 20133,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07287
(151) 09.11.2012
(732) TUDOR SEBASTIAN, Str. Borşa nr.

18, bl. 2i, sc. 4, et. 3, ap. 51, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ugly cakes

(531) Clasificare Viena:270502; 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 gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07293
(151) 09.11.2012
(732) S.C. ULCO TRADING S.R.L., Str.

Miron Costin nr. 29, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

ROUA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07288
(151) 09.11.2012
(732) TUDOR SEBASTIAN, Str. Borşa nr.

18, bl. 2i, sc. 4, et. 3, ap. 51, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

EAT POINT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07294
(151) 09.11.2012
(732) S.C. ULCO TRADING S.R.L., Str.

Miron Costin nr. 29, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

LACRIMA SOARELUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci perioada 09-13.11.2012

(210) M 2012 07335
(151) 12.11.2012
(732) S.C. VERIDIAN SYSTEMS S.R.L.,

Str. Valiug nr. 32, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Veridian SYSTEMS

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri

 (531) Clasificare Viena:270510; 270511;
290112;  

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07336
(151) 12.11.2012
(732) S.C. EVOLUTIV DATA S.R.L., Str.

Griviţei nr. 10, Judeţul Maramureş,
430323, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

PIESE KTM.RO

 (531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

35 Conducerea şi administrarea afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07313
(151) 12.11.2012
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeÛul Vrancea,
620075, FOCÔANI ROMANIA 

(540)

Sa cresti mare si voinic
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, vinuri (cu excepţia
berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07337
(151) 12.11.2012
(732) S . C .  M O D E L I S M

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Calafat nr. 57, sector 2, 020347,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MODELISM

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

16 Machete realizate din hârtie, carton,
materiale plastice pentru nave, avioane,
vehicule blindate, utilaj, clădiri.
35 Servicii de editare de reviste, publicaţii. 
40 Servicii de tipărire. 
41 Editare de cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07314
(151) 12.11.2012
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

Vin de evenimente

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

33 B|uturi alcoolice, vinuri (cu excepÛia
berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07338
(151) 12.11.2012
(732) S . C .  M O D E L I S M

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Calafat nr. 57, sector 2, 020347,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MODELISM INTERNATIONAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Machete realizate din hârtie, carton,
materiale plastice pentru nave, avioane,
vehicule blindate, utilaj, clădiri.
35 Servicii de editare de reviste, publicaţii. 
40 Servicii de tipărire. 
41 Editare de cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07302
(151) 12.11.2012
(732) S.C. CASA AFACERILOR S.A.,

B-dul Decebal nr. 35, bl. 14, parter,
judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PANTILIMON
MIHAI, B-dul Republicii nr. 13, et. II,
birou 20, judeţul Neamţ PIATRA
NEAMT

(540)

CA SC CASA AFACERILOR S.A.

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07315
(151) 12.11.2012
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

3 zile si 3 nopti

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

33 Băuturi alcoolice, vinuri (cu excepţia
berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07324
(151) 12.11.2012
(732) S.C. AGRO-CHIRNOGI S.A., Sat.

Chirnogi, Jud. Călăraşi, 917025,
COMUNA CHIRNOGI ROMANIA 

(540)

MOARA LUNCA DUNARII

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

clase:
30 Făină; produse rezultate din măcinare;
făină de porumb, mălai porumb măcinat; făină
de grâu; gemeni de grâu.
39 Depozitare; ambalare bunuri.
40 Servicii de măcinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07303
(151) 12.11.2012
(732) S.C. CASA AFACERILOR S.A.,

B-dul Decebal nr. 35, bl. 14, parter,
judeÛul NeamÛ, , PIATRA NEAMÚ
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PANTILIMON
MIHAI, B-dul Republicii nr. 13, et.
II, birou 20, judeÛul NeamÛ PIATRA
NEAMT

(540)

PAVILION COMERCIAL
CASA AFACERILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07316
(151) 12.11.2012
(732) S.C. ALAMODA IMPEX S.R.L.,

Ôos. Colentina nr. 70, bl. 108, ap.
3, sector 2, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

HUGOCONTI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07339
(151) 12.11.2012
(732) S.C. GLOBAL REAL INVEST

S.R.L., Şos. Bucureşti-Nord nr. 14,
Judeţul Ilfov, , PIPERA VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

PIATA PIPERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07317
(151) 12.11.2012
(732) TAO YONGLIAN, cu rezidenţă în

România, Str. Soarelui nr. 1, bl. B11,
ap. 003, judeţul Ilfov, , SAT
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS CHINA IF

(540)

POLIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Ochelari.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07325
(151) 12.11.2012
(732) POPA DANIELA, Str. I.S. Sturza nr.

69, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(540)

FUNDATIA SFANTUL SPIRIDON
BACAU

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:011505; 011725;
020901; 031103; 090110; 260118;
260416; 290113;  

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

35 Publicitate; lucrări de birou.
36 Colectare de fond de binefacere.
39 Organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.
42 Elaborarea şi coordonarea de programe de
cercetare ştiinţifică, realizarea de parteneriate,
deschiderea de filiale, menite să contribuie la
realizarea scopului fundaţiei.
44 Servicii de consultanţă în domeniul
farmaceutic şi servicii de asistenţă medicală.
45 Servicii sociale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07318
(151) 12.11.2012
(732) UNILEVER SOUTH CENTRAL

EUROPE S.A., Bd. Republicii nr.
291, judeţul Prahova, 2000,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DEROMÂNIA

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, galben

  
(531) Clasificare Viena:031301; 270503;

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

clase:
3 Detergenţi, preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
35 Publicitate.
41 Organizare de evenimente; activităţi de
divertisment; activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07340
(151) 12.11.2012
(732) S.C. HAS KAL CONCEPT S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu nr. 510 - 510A,
Biroul nr. 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LOREE

  
(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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase, ceasuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07341
(151) 12.11.2012
(732) S.C. CYGNUS PLAST S.R.L., Str.

Mihai Bravu nr. 239, parter, ap. 12,
Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Le Petit Prince

(591) Culori revendicate:negru, bej

  
(531) Clasificare Viena:020502; 050521;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
produse de patiserie şi cofetărie, pâine.
31 Plante şi flori naturale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07326
(151) 12.11.2012
(732) ZSIGMOND JOZSEF, Str. Nicolae

Iorga nr. 10, bl. 9, sc. B, ap. 18, Jud.
Covasna,  520089,  SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

sic card SZEKELFOLDI
DIAKIGAZOLVANY Legitimaţie pentru
Elevi din Ţinutul Secuiesc/Schooler's
Identity Card for Szeklerland

(591) Culori revendicate:galben, albastru, gri

 (531) Clasificare Viena:010115; 010310;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07319
(151) 12.11.2012
(732) S.C. OK CREDO CONS S.R.L., Str.

Avrig nr. 56, sector 2, 011746,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. OK GUARD S.R.L., Str. Avrig
nr. 56, sector 2, 011746, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) S.C. OK EXCHANGE HOUSE
S.R.L., Str. Avrig nr. 56, sector 2,
011746, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OK SERIOZITATE-INCREDERE
FONDAT 1994 SINCE

(591) Culori revendicate:negru, galben
(Pantone 103C)

  
(531) Clasificare Viena:020916; 051304;

260118; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii de amanetare prin case de amanet;
organizarea de împrumuturi; servicii de
creditare şi împrumuturi; servicii de acordare
de credite cu primire de bunuri în gaj; servicii
de intermedieri de amanet; servicii pentru
furnizarea de împrumuturi temporare;
împrumuturi cu plata în rate; servicii ale
instituţiilor de credit, altele decât băncile;

activităţi ale birourilor de schimb valutar;
activităţi de intermediere a tranzacţiilor
financiare; cumpărare de valută convertibilă
sub formă de numerar şi substitute de
numerar; vânzare de valută convertibilă sub
formă de numerar serviciul de transfer de bani.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi
construcţii auxiliare pentru sisteme de pază;
montare sisteme de alarmă auto şi pentru
imobile; montare de sisteme electronice
antiincendiu; montare de sisteme electronice
de control acces şi supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori şi cu caracter special.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor şi consultanţă în
domeniu; servicii de pază a obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi consultanţă în domeniu;
servicii de pază a transporturilor de bunuri şi
valori şi consultanţă în domeniu; servicii de
gardă de corp şi consultanţă în domeniu;
activităţi şi servicii privind sistemele de
securizare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07304
(151) 12.11.2012
(732) S.C. TUDOR REAL S.R.L., B-dul

Ion Mihalache nr. 329, bl. 18, sc. A,
et. 10, ap. 41, camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sunflor

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

  
(531) Clasificare Viena:010313; 011515;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07342
(151) 12.11.2012
(732) PREDA SABIN GABRIEL, Aleea

Câmpul cu Flori nr. 3A, bl. M49A, sc.
B, et. 9, ap. 82, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăsesti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4 BUCURESTI

(540)

STYLO Fashion Stationery

(591) Culori revendicate:negru, verde, mov,
portocaliu, galben

  
(531) Clasificare Viena:030108; 270501;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
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aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07320
(151) 12.11.2012
(732) S.C. MEDIA PRODUCTION

GROUP S.R.L., Str. Mărăşeşti nr.
15B, Jud. Prahova, 105600,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

ROC RIDERS CLUB.RO

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

  
(531) Clasificare Viena:180105; 180123;

260201; 270508; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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 07305
(151) 12.11.2012
(732) DEMCO LIGHTING S.R.L., Str.

Eufrosin Poteca nr. 13, et. 1, ap. 2,
sector 2, 021763, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DEMCO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare. 
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
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în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07327
(151) 12.11.2012
(732) BALINT IOSIF, Str. Viitorului nr. 5,

Judeţul Mureş, 547525, SAT
SÎNCRAIU DE MUREŞ ROMANIA

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

(540)

HRI WATER BALANCE

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2925C), galben (pantone 114C), alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260106;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe

dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente alimentare; plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07328
(151) 12.11.2012
(732) S.C. ATTOSOFT S.R.L., Bd. George

Coşbuc, Complex Tiglina II, 800378,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

IZI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software pentru computere.
42 Proiectare şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07329
(151) 12.11.2012
(732) S.C. ATTOSOFT S.R.L., Bd. George

Coşbuc, Complex Tiglina II, 800378,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

IZI SOFTWARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software pentru computere.
42 Proiectare şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07330
(151) 12.11.2012
(732) S.C. ATTOSOFT S.R.L., Bd.

George CoÕbuc, Complex Tiglina
II, 800378, GALAÚI ROMANIA 

(540)

IZI CONT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software pentru computere.
42 Proiectare şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07306
(151) 12.11.2012
(732) POPESCU SORIN VASILE, Str.

Intrarea Crişul Alb nr. 39, bl. 7, sc. B,
etaj 4, ap. 20, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MISS BANEASA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole, organizarea de
evenimente sportive, producţie de filme,
agenţie de modele pentru artişti, divertisment,
servicii de fotografie, selecţii de modele
pentru participarea la concursul de Miss,
servicii oferite de cazinouri, discoteci, servicii
de impresariat, organizarea de baluri,
exploatarea publicaţiilor electronice online. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07343
(151) 12.11.2012
(732) ROSNER HERMAN, Str. Victor

Babeş nr. 12/B, judeţul Covasna,
4000, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

COVASNA STAŢIUNEA CELOR 1000
DE IZVOARE DE SĂNĂTATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii hoteliere şi moteliere; servicii de
rezervări hoteliere; servicii de găzduire;
servicii consultative pentru consumator cu
privire la vacanţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07307
(151) 12.11.2012
(732) POPESCU SORIN VASILE, Str.

Intrarea CriÕul Alb nr. 39, bl. 7, sc.
B, etaj 4, ap. 20, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

MISS SECTOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole, organizarea de
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evenimente sportive, producţie de filme,
agenţie de modele pentru artişti, divertisment,
servicii de fotografie, selecţii de modele
pentru participarea la concursul de Miss,
servicii oferite de cazinouri, discoteci, servicii
de impresariat, organizarea de baluri,
exploatarea publicaţiilor electronice online. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07308
(151) 12.11.2012
(732) POPESCU SORIN VASILE, Str.

Intrarea Crişul Alb nr. 39, bl. 7, sc. B,
etaj 4, ap. 20, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MISS PRAHOVA

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

41 Organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole, organizarea de
evenimente sportive, producţie de filme,
agenţie de modele pentru artişti, divertisment,
servicii de fotografie, selecţii de modele
pentru participarea la concursul de Miss,
servicii oferite de cazinouri, discoteci, servicii
de impresariat, organizarea de baluri,
exploatarea publicaţiilor electronice online. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07344
(151) 12.11.2012
(732) BAIAS GRATIELA, Str. D.I.

Mendeleev nr. 17, et. 4, ap. 28, sector
1, 010362, BUCURESTI ROMANIA

(540)

COACHING FOR EXCELLENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07309
(151) 12.11.2012
(732) POPESCU SORIN VASILE, Str.

Intrarea CriÕul Alb nr. 39, bl. 7, sc.
B, etaj 4, ap. 20, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

MISS CRAIASA ZAPEZII
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole, organizarea de
evenimente sportive, producţie de filme,
agenţie de modele pentru artişti, divertisment,
servicii de fotografie, selecţii de modele
pentru participarea la concursul de Miss,
servicii oferite de cazinouri, discoteci, servicii
de impresariat, organizarea de baluri,
exploatarea publicaţiilor electronice online. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07331
(151) 12.11.2012
(732) AGHEORGHESEI MARIANA, Str.

Dormăneşti nr. 113, Jud. Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

VIAŢA nemţeană

(591) Culori revendicate:albastru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07322
(151) 12.11.2012
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SCHOLL FRIENDLY

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020501;

270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07323
(151) 12.11.2012
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROCK THE SCHOOL

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07310
(151) 12.11.2012
(732) POPESCU SORIN VASILE, Str.

Intrarea Crişul Alb nr. 39, bl. 7, sc. B,
etaj 4, ap. 20, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MISS CAPITALA

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

41 Organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole, organizarea de
evenimente sportive, producţie de filme,
agenţie de modele pentru artişti, divertisment,
servicii de fotografie, selecţii de modele
pentru participarea la concursul de Miss,
servicii oferite de cazinouri, discoteci, servicii
de impresariat, organizarea de baluri,
exploatarea publicaţiilor electronice online. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07332
(151) 12.11.2012
(732) S.C. EVOTRADE S.R.L., Str.

Greierului nr. 52, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

evocomputers

(591) Culori revendicate:verde
 
(531) Clasificare Viena:260101; 270509;

290103;  
(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
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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 07333
(151) 12.11.2012
(732) S.C. EVOTRADE S.R.L., Str.

Greierului nr. 52, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

EVOCOMPUTERS
  
(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 07334
(151) 12.11.2012
(732) S.C. P&L ADVISOR S.R.L., Piaţa

Mihai Viteazu nr. 3-4, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

rapoarte financiare.com

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Difuzarea de anunţuri publicitare; căutare
de informaţii în fişiere informatice, pentru
terţi; căutare de sponsorizare; compilarea
informaţiilor în fişiere electronice; compilaţii
statistice; gestionare de fişiere informatice;
închiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
servicii de căutare de informaţii din fişiere
informatice pentru terţi; paginare în scopuri
publicitare; publicare de texte publicitare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate prin corespondenţă; sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice.
42 Proiectare şi dezvoltare software; servicii
în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
programare pentru calculatoare; furnizarea de
motoare de căutare pentru internet; proiectarea
sistemelor informatice; studiul şi dezvoltarea
de noi produse pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07311
(151) 12.11.2012
(732) S.C. STEFITEX S.R.L., Str. Islaz nr.

41, judeţul Iaşi, 700182, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Steff BOUTIQUE

(591) Culori revendicate:maro, bej

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor textile şi din piele (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; lucrări de
birou; publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07367
(151) 13.11.2012
(732) S.C. ALPHA CLINICS S.R.L., Str.

Baba Dochia bl. D1, sc. A, ap. 20,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

ALPHA CLINICS

(591) Culori revendicate:albastru, roz
 
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitarea de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07368
(151) 13.11.2012
(732) S.C. VEER STAR S.R.L., Str. Erou

Gheorghe Pana nr. 10C, camera nr. 1,
Sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

VEER

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07352
(151) 13.11.2012
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85, et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

sănătatea de azi

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
16 Revistă; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie.
35 Servicii editoriale şi redacţionale (editare,
tehnoredactare, tratamente texte).
41 Publicare; educaţie; instruire; divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea site-urilor
web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07369
(151) 13.11.2012
(732) BALAN OANA CRSTINA, Str.

Ferigei nr. 3, Judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA 

(540)

MARAVIGLIA

  
(531) Clasificare Viena:241507; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07353
(151) 13.11.2012
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85, et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Story

(591) Culori revendicate:roşu

  

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290101;  

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

16 Revistă; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie.
35 Servicii editoriale şi redacţionale (editare,
tehnoredactare, tratamente texte).
41 Publicare; educaţie; instruire; divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea site-urilor
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07345
(151) 13.11.2012
(732) S.C. LUGERA & MAKLER S.R.L.,

Str. Vulturilor nr. 98, parter, et. 1, 3 şi
4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LUGERA THE PEOPLE REPUBLIC

(591) Culori revendicate:galben, fuchsia
 
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07354
(151) 13.11.2012
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85, et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BEAU MONDE

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
16 Revistă; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie.
35 Servicii editoriale şi redacţionale (editare,
tehnoredactare, tratamente texte).
41 Publicare; educaţie; instruire; divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea site-urilor
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07359
(151) 13.11.2012
(732) MARIUS TUCA, Str. Neagoe

Vod|, nr. 18-22, bl. 6/2, parter, sc
A, ap. 3, sect. 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

JURNAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); materiale publicitare. 
28 Jocuri.
35 Publicitate.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio-tv (programe şi generice radio-tv);
consultanţă în domeniul mass-media. 
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu caracter de periodice).
41 Filmare.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea de pagini şi site-uri de web.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci perioada 09-13.11.2012

(210) M 2012 07370
(151) 13.11.2012
(732) DRAGU ADELIN CRISTIAN, Str.

Orly nr. 63, bl. M4, sc. 2, ap. 11,
Judeţul Mehedinţi, , DROBETA
TURNU SEVERIN ROMANIA 

(732) SCURTU CRISTIAN ADRIAN, Str.
Heliade Între Vii nr. 28, bl. 20, sc. B,
ap. 16, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) IFTENE LAURENTIU DANIEL,
Calea Victoriei nr. 128 A, et. 4, ap. 25,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) NICOLESCU SORIN CIPRIAN,
Str. Pietatii nr. 26, bl. 140, sc. 6, ap.
109, Judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(732) PARA MIHAI, Str. Cicero nr. 92, bl.
B1, sc. 2, ap. 2, Judeţul Mehedinţi, ,
TROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(732) MIHAI STANESCU, Str. Octavian
nr. 30, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EAST ROOTS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07355
(151) 13.11.2012
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85, et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

femeia de azi

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
16 Revistă; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie.
35 Servicii editoriale şi redacţionale (editare,
tehnoredactare, tratamente texte).
41 Publicare; educaţie; instruire; divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea site-urilor
web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07356
(151) 13.11.2012
(732) S.C. GLOBAL REAL INVEST

S.R.L., Ôos. BucureÕti-Nord nr. 14,
Jude Ûul  I l fov,  ,  PIPERA
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

PIATA AGROALIMENTARA
PIPERA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07361
(151) 13.11.2012
(732) S.C. TERRAVERDE S.R.L., Str.

Stadionului nr. 26, judeÛul Prahova,
100173, PLOIEÔTI ROMANIA 

(540)

GRILLANDIA TARAMUL
GRATARELOR

(591) Culori revendicate:verde închis,
roÕu 

(531) Clasificare Viena:011505; 090110;
290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07357
(151) 13.11.2012
(732) S.C. GLOBAL REAL INVEST

S.R.L., Şos. Bucureşti-Nord nr. 14,
Judeţul Ilfov, , PIPERA VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

PIATA CENTRALA PIPERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07371
(151) 13.11.2012
(732) BICHESCU NICOLETA, Str. 9 Mai,

nr. 82, sc. C, ap. 16, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(732) TOMESCU ION, Str. Tipografilor nr.
8, sc. A, ap. 5, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

JURNAL DE PARLAMENTAR

(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
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16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; pensule;
maÕini de scris Õi articole de birou (cu
excepÛia mobilelor); materiale de instruire
sau înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07372
(151) 13.11.2012
(732) S.C. COMTEC 2000 INC. S.R.L.,

Drumul Osiei nr. 51, Sector 6, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Camilya

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
35 Publicitate; afaceri comerciale.
39 Transport; ambalare şi depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07358
(151) 13.11.2012
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEI CE VREI

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben
închis, bordo, alb

  
(531) Clasificare Viena:090110; 110320;

190701; 260418; 270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07347
(151) 13.11.2012
(732) S T A N C I U - N I S T O R

GEORGE-MADALIN, Str. Nicolae
Iorga nr. 110, bl. A64, sc. 1, ap. 22,
Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

o iubire alb albastra

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270515;

290112;  
(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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
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; chibrituri.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07362
(151) 13.11.2012
(732) S.C. INTERNATIONAL S.A., Str.

Avram Iancu nr. 1, judeţul Prahova, ,
SINAIA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:auriu, maro
(pantone 7505C, 8584C)

  
(531) Clasificare Viena:260301; 260305;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci perioada 09-13.11.2012

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07348
(151) 13.11.2012
(732) S . C .  W A T E R  S Y S T E M S

INTERNATIONAL S.R.L., Şoseaua
Giurgiului nr. 48U, Judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA 

(540)

Logictherm ENERGY SAVING
SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07349
(151) 13.11.2012
(732) S . C .  W A T E R  S Y S T E M S

INTERNATIONAL S.R.L., Şoseaua
Giurgiului nr. 48U, Judeţul Ilfov, ,
JILAVA ROMANIA 

(540)

AK Aqua Kut

(591) Culori revendicate:albastru 
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07363
(151) 13.11.2012
(732) LOVIN IONEL, Str. Gladitei nr. 42,

bl. T7, sc. 1, et. 11, ap. 11, ap.
1105, sector 4, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(732) LOVIN DORINA, Str. Gladitei nr.
42, bl. T7, sc. 1, et. 11, ap. 11, ap.
1105, sector 4, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

NADA APELOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07374
(151) 13.11.2012
(732) S.C. DINCA GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Aleea Plopilor bl. 1D15,
sc. B, ap. 4, camera 3, Judeţul Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)

PAZA SI PROTECTIE

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030716;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, lucrări de
instalaţii electrice, instalare şi reparare
dispozitive de alarmă în caz de furt, incendiu;
instalare şi reparare camere video de
supraveghere.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale, servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07364
(151) 13.11.2012
(732) IONESCU SILVIU, Str. Scărlătescu

nr. 36, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) IONESCU SIMONA ,  S t r .
Scărlătescu nr. 36, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pun pariu pe talent

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07350
(151) 13.11.2012
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85, et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REŢETE bucătăria de azi

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

290101;  

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

16 Revistă; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie.
35 Servicii editoriale şi redacţionale (editare,
tehnoredactare, tratamente texte).
41 Publicare; educaţie; instruire; divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea site-urilor
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07365
(151) 13.11.2012
(732) ŞVEŢ RAMONA MĂDĂLINA, Str.

Baba Novac nr. 17, bl. G13, sc. 1, et.
2, ap. 11, 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)

TAXI MONDIAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07351
(151) 13.11.2012
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85, et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

mămica de azi

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020501; 270507;

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

clase:
16 Revistă; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie.
35 Servicii editoriale şi redacţionale (editare,
tehnoredactare, tratamente texte).
41 Publicare; educaţie; instruire; divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea site-urilor
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07366
(151) 13.11.2012
(732) S.C. AUTOFLEX S.R.L., Şoseaua

Aradului Km 75+300, judeţul Bihor, ,
SALONTA ROMANIA 

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

(540)

AUTOFLEX

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;

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

clase:
12 Piese şi accesorii de autovehicule;
caroserii; remorci şi semiremorci. 
35 Publicitate şi afaceri; comercializare,
servicii de import-export; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
37 Service.
39 Transport rutier de mărfuri, ambalare şi
depozitare de mărfuri. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07194
(151) 29.06.2012
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

Timişoara, nr.26Z, Clădirea Anchor
Plaza, et.11, Corp B, Biroul 11B01 şi
et.12, Corp A, Biroul 12A01, sector 6,
061331, BUCURESTI 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)

ANCHOR FUN TIME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri; jucării; aparate de amuzament
acţionate cu monede şi/sau automate; aparate
de antrenament sportiv; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; jocuri
de cărţi; dart; jocuri cu zaruri; şah; jocuri mah
jong; jocuri de masă; jocuri de construcţii;
jocuri de dame; jocuri de table; jocuri de
ruletă; jocuri de domino; jetoane pentru
jocuri; jocuri automate cu fisă; jocuri de
acţiune de îndemanare; jucării pentru
animalele domestice; jocuri automate; jocuri
mecanice; dispozitive de divertisment folosite
în sălile de jocuri; maşinării şi aparate pentru
jocuri de popice; jocuri electronice; aparate
pentru jocuri; jocuri de masă electronice;
jocuri de societate; aparate pentru jocuri

video; jocuri sportive; aparate pentru body
building şi body training; maşini pentru jocuri
de noroc; maşini pentru jocuri video; jocuri
portabile cu display-ul din cristal lichid;
piscine (articole de joacă); articole pentru
jocuri de paintball (muniţie, puşti pentru
paintball); articole pentru jocul de biliard
(mese, tacuri, bile, cretă pentru tacuri); taloane
de bingo; confetti; păpuşi; articole pentru
păpuşi (biberoane, case, camere, haine,
decoraţiuni pentru păpuşi); biciclete fixe de
antrenament; aparate şi maşini pentru parcuri
şi centre de distracţie; carusele; echipament
pentru locurile de joacă pentru copii; leagăne;
tobogane; cutii cu nisip (echipament pentru
locurile de joacă); articole de pescuit;
echipament de pescuit; undiţe pentru pescuit;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; jocuri de puzzle; marionete (păpuşi);
măşti de jucărie; pistoale de jucărie; mingii;
jucării de pluş şi plastic; aparate pentru
crearea baloanelor de săpun (jucării); glume
practice; maşinuţe de jucărie; căluţi de
legănat; patine cu role; patine cu rotile; patine
de gheaţă; skateboards; schiuri; rame de schi;
beţe de schi; ceară pentru schi; legături de
schi; schiuri nautice; schiuri pentru surfing;
plăci de surfing; planşe de surfing; sănii
(articole de joacă şi sport); labe de înot; jucării
gonflabile pentru piscine; veste pentru înot;
colaci de înot pentru agreement; trambuline;
articole pentru scrimă, şi anume arme, mănuşi,
măşti; cărţi de joc; roţi de ruletă; articole
pentru practicarea golfului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07301
(151) 27.07.2012
(732) S.C. ALIA S.A., Str. Bariera Vâlcii

nr. 295, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

ALIA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06655
(151) 16.12.2005
(732) Botica Comercial Farmaceutica,

Ltda., Av. Rui Barbosa, 3450, PR
83065-260 S, , Jose dos Pinhais
BRAZILIA 

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

(540)

NATIVA SPA O BOTICARIO

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

3 Parfumerie şi cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜




