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(210) M 2012 07346
(151) 16.11.2012
(732) BALINT MARGARETA, Sat.

Firtusu, nr. 30, Jud. Harghita, ,
COMUNA LUPENI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde

  
(531) Clasificare Viena:060102; 250706;

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

clase:
29 Gemuri uzuale-obişnuite şi gemuri
specifice din flora montană şi anume din:
porumbele, coarne, măceşe, cătină, mure, soc,
cireşe sălbatice, afine roşii şi negre, frăguţe de
munte, zmeură, păducel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07375
(151) 16.11.2012
(732) SZASZ ILYES, nr. 1292, judeţul

Harghita, , CORUND ROMANIA 

(540)

Szasz Ilyes I.I.

(591) Culori revendicate:maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:080725; 110102;

110111; 110114; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Miere, miere cu enupăr, miere cu muguri
de brad, miere tei, miere polifloră de munte,
miere de pădure, de brazi, miere cremă cu
cătină, cu afine, cu coacăze negre; figurine din
ceară de albine şi faguri din ceară de albine
laminaţi la rece; polen şi propolis (cu excepţia
celor cuprinse în alte clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07376
(151) 14.11.2012
(732) VÎRNĂ MIRELA ROXANA, Aleea

Botorani nr. 17, bl. V50, sc. B, ap. 46,
sector 5, 50815, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Realitatea de Vrancea

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07377
(151) 14.11.2012
(732) PAVELESCU ION, Str. Subcetate nr.

16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRUPA MICUL PARIS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; servicii oferite de o trupă de
muzică pop-rock şi folk.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07378
(151) 14.11.2012
(732) S.C. BGS MONITORIZARE SI

INTERVENTIE S.R.L., Str. Sadinei
nr. 3, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BGS MONITORIZARE SI
INTERVENTIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07379
(151) 14.11.2012
(732) S.C. BGS SECURITY EVENTS

S.R.L., Aleea Vasile Goldis nr. 6, bl.
M41, sc. 1, et. 3, ap. 16, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BGS SECURITY EVENTS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07382
(151) 14.11.2012
(732) TULAI ANA FELICIA, Str. Tatra nr.

1, ap. 11, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

LUNA SOLAI
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(531) Clasificare Viena:010302; 010706;
270524;  

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

29 Uleiuri din diverse produse vegetale prin
presare la rece fără adaos de stabilizatori sau
amelioratori (de uz alimentar).
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07397
(151) 14.11.2012
(732) CRETU GHEORGHE, Str. Mihail

Sebastian nr. 106, bl. V88, sc. 1, ap. 6,
et. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CRETU ALINA, Str. Mihail
Sebastian nr. 106, bl. V88, sc. 1, et. 1,
ap. 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bridal Cafe

  
(531) Clasificare Viena:020316; 110304;

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

clase:
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,

porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07389
(151) 14.11.2012
(732) FAHRRADS & IDEAS SRL-D, Str.

Gladiolelor nr. 17, judeţul Braşov, ,
FĂGĂRAŞ ROMANIA 

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

(540)

FARADS

  
(531) Clasificare Viena:270508; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07383
(151) 14.11.2012
(732) S.C. APULUM S.A., Str. Viilor

nr.128, Judeţul Alba, 510154, ALBA
IULIA ROMANIA 

(540)

DRĂCULEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07398
(151) 14.11.2012
(732) S.C. SAMITEK S.R.L., Str. Frunzei

nr. 75, et. 1, Jud. Galaţi, 800493,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

CLINICA DEL SORRISO

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de

agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07399
(151) 14.11.2012
(732) ANA MAGIC INTERMED S.R.L.,

Aleea Siliştea nr. 4, bl. 7, sc. 1, parter,
ap. 8, camera 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07380
(151) 14.11.2012
(732) TORCIANO NICOLA, Str. San

Giorno nr. 23, Villa Pedergano, ,
ERBUSCO (BS) ITALIA 

(540)
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(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030716; 050311;

240105; 240921; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transportul energiei electrice; distribuirea
energiei electrice în reţeaua naţională. 
40 Producţia de energie electrică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07384
(151) 14.11.2012
(732) BALTATEANU DRAGOS, Şos.

Pantelimon nr. 312, bl. 6, sc.A, ap. 30,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BACHES CONSTANTIN, Str.
Dumbrava Roşie nr. 13A, sc. 2, ap. 11,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BALTEANU TUDOR, Bdul. Camil
Ressu nr. 32, bl. C10, sc. 2, et. 2, ap.
22, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WHISKYPEDIA MALT AFICIONADO

(591) Culori revendicate:maro, galben, gri
carbon

  
(531) Clasificare Viena:190725; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07381
(151) 16.11.2012
(732) TULAI ANA FELICIA, Str. Tatra nr.

1, ap. 11, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

de la Luna ULEI SĂNĂTOS PRESAT LA
RECE

(591) Culori revendicate:maro, alb
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

29 Uleiuri din diverse produse vegetale prin
presare la rece fără adaos de stabilizatori sau
amelioratori (de uz alimentar).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07400
(151) 14.11.2012
(732) GRUIA ION, Str. Trandafirilor nr.

34, bl. 10B, sc. C, ap. 6, Jud. Caraş
Severin, , BĂILE HERCULANE
ROMANIA 

(540)

FIZIOTERAPIE INTEGRATIVA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale (cuprinse în conţinutul
clasei 44).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07401
(151) 16.11.2012
(732) S.C. ALGRUP BUSINESS

COMPANY S.R.L., Str. Cireasov nr.
150, bl. 15, sc. C, et. 3, ap. 7, jud. Olt,
, SLATINA ROMANIA 

(540)

ALCAFFE

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07402
(151) 14.11.2012
(732) S.C. PROFIT MANAGEMENT

CONSULTING S.R.L., B-dul
Primăverii 16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

party up

(591) Culori revendicate:roÕu

(531) Clasificare Viena:270507; 270509;
290112;  

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

5 Supliment alimentar pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07385
(151) 14.11.2012
(732) S.C. BERGOLO S.R.L., Str.

Eternităţii nr. 3, Judeţul Vaslui, ,
VASLUI ROMANIA 

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

(540)

Restaurant Mistique

(591) Culori revendicate:roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:050502; 270507;

290112;  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07390
(151) 14.11.2012
(732) S.C. BIOEEL S.R.L., Str. Bega nr.4,

judeţul Mureş, 540390, TÂRGU
MURES ROMANIA 

(540)

ASPANORM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07403
(151) 14.11.2012
(732) DELTA ELECTRONICS INC, 186

Ruey Kuang Road, 114, NEIHU
TAIPEI TAIWAN, Republic of China
(ROC) 

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

(540)

DELTA

  
(531) Clasificare Viena:260316; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
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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
motoare de c.c. fără perii pentru controlul
uşilor de ascensoare; motoare de c.c. fără
perii; servomotoare de c.a.; motor de ax de
rotaţie; volante de maşini; solenoid;
ventilatoare pentru motoare şi maşini; turbine
eoliene; echipamente şi aparate de generare
eoliană de electricitate; elice pentru
generatoare eoliene de electricitate; turn
pentru turbină eoliană; sistem de control al
giraţiei pentru turbine eoliene; sistem de
frânare pentru turbine eoliene; cutie de viteze
pentru turbine eoliene; generator de reciclare
a energiei; generatoare de electricitate;
schimbătoare de căldură (componente de
maşini); maşini suflante pentru comprimare,
evacuare sau transport de gaze; motoare de c.
a.; motor c.a.-c.c; trackere eoliene; supapă
hidraulică; suflantă, inclusiv suflantă cu motor
de c.c; schimbător de căldură aer-aer;
schimbător de căldură cu lichid; schimbător de
căldură inteligent; motoare de c.c; motor pas
cu pas; interfaţă de control pentru turbine;
sistem de control pentru elice de turbine
eoliene; invertor de energie eoliană; încărcător
cu energie eoliană; sistem de monitorizare a
instalaţiilor eoliene; soluţii de energie
regenerabilă şi energie hibridă; soluţii de
automatizări industriale; ventilator cu motor
de c.c; ventilator cu motor de ca.; kit de
reciclare a energiei; dispozitiv de monitorizare
a energiei.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi

reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
unităţi de acţionare cu motoare de c.a.; unităţi
frontale active; unităţi servo hibride; unităţi de
acţionare pentru controlul uşilor de ascensor;
unităţi de acţionare pentru ascensoare; aparate
pentru funcţionarea ascensoarelor; unităţi de
acţionare cu motoare de c.c. fără perii; unităţi
servo de c.a.; unitate de acţionare pentru ax de
rotaţie; placă de control pentru mişcare cu
viteză mare; placă de circuite imprimate (PCI)
cu circuite integrate (CI); codificatoare optice
rotative; automate programabile; panouri de
afişare pentru text/grafică; ecrane de afişare;
interfeţe om-maşină; controler de interfaţă
om-maşină (IOM); controlere pentru viziune
artificială; controlere de temperatură; senzori
de presiune; temporizator/contor/tahometru;
produse pentru magistrale de câmp industriale;
instalaţii electrice pentru control la distanţă al
operaţiilor industriale; echipamente de
interfaţă electronică pentru maşini industriale;
aparate de intercomunicaţii; placă de interfaţă
de comunicaţii; Iiterfeţe de computer;
cuploare (echipamente de procesare a datelor);
surse de alimentare industriale; controlere
CNC; echipamente de încărcare şi accesorii
pentru vehicule electrice; incintă şi accesorii
pentru exterior; redresor; tablou de control
(electricitate); invertor de putere; regulator de
tensiune; regulator de putere; compartiment
pentru baterii; dulap pentru baterii;
încărcătoare de baterii; aparate electrice pentru
controlul la distanţă al semnalelor; contor de
putere; wattmetru; materiale electrice (fire,
cabluri); comutatoare electrice; adaptor
c.a.-c.c; adaptor c.c.-c.c; sursă de alimentare
cu comutare; încărcător; doze de derivaţie
(electricitate) conectori (electricitate); fişe,
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prize şi alte contacte (conexiuni electrice);
intrare de alimentare electrică; doză de
derivaţie pentru generatoare solare; adaptor de
priză duckhead; indicatoare (electricitate);
aparat de monitorizare electric; sursă de
alimentare neîntreruptibilă (UPS); unitate
UPS de c.c. cu tensiune mare (HVDC); dulap
de distribuţie electrică (DDE); unitate de
distribuţie electrică (UDE); tablouri de
distribuţie (electricitate) console de distribuţie
(electricitate); CTS (comutator de transfer
static); CTA (comutator de transfer automat);
regulatoare electrice; EMS (software pentru
sisteme de gestionare a mediului);
software-uri pentru computere; programe
pentru computere (descărcabile); programe de
monitorizare a computerelor; rack; produs
pentru infrastructură de centru de date; centru
de date de stocare; centru de date modularizat;
centru de date de stocare hibrid; aparate
electrice pentru comutare; filtru armonic;
filtru de putere activă; compensator static de
putere reactivă (CSPR); generator static de
putere reactivă (GSPR); compensator static
sincron (STATCOM); sistem de stocare a
energiei; condensatoare electrice; convertor de
putere eoliană; avertizoare cu lumină
intermitentă; lampă de semnalizare;
indicatoare luminoase; semafoare; indicatoare
luminoase cu neon; LED; regulatoare pentru
graduatoare electrice; rezistoare de balast
pentru iluminat; filtru de IEM/IRF; conector
de intrare pentru c.a.; microinvertor (c.c.-c.a.);
convertor de c.c; colector de date; optimizator
pentru panouri FV (c.c.-c.c); seif;
disjunctoare; dispozitive de protecţie
împotriva supratensiunilor; baterii solare;
suflantă pentru computere; ventilator cu flux
încrucişat pentru computere; aparate termice
pentru computere; ventilator de c.c. pentru
computere; controler pentru ventilatoare;
interfaţă de control pentru generatoare eoliene
şi solare; panouri solare pentru producere de
electricitate; motoare, angrenaje şi unităţi de

acţionare pentru orientarea panourilor solare;
senzori electrici pentru măsurarea radiaţiei
solare; kit pentru generare de energie eoliană
şi solară; kit pentru iluminat cu energie
eoliană şi solară; dulap sau modul de
dispecerizare a căldurii; ventilatoare axiale;
ventilatoare de suflantă; ventilatoare cu flux
încrucişate; unitate de acţionare cu motor de
c.c; unitate de acţionare c.a.-c.c; ventilator şi
răcitor sau modul de radiator de căldură;
c a m e ră  c u  v a p o r i ;  c o mp o n e n t e
magnetice/inductive; transceivere optice;
module RF (radiofrecvenţă); modul Bluetooth
(MBT); oscilator controlat prin tensiune
(OCT); celule solare; panouri solare;
invertoare solare; detector de putere
fotovoltaică maximă; interfaţă de control
pentru turbine; şistem de control pentru elice
de turbine eoliene; invertor de energie eoliană;
încărcător cu energie eoliană; sistem de
monitorizare a instalaţiilor eoliene; soluţii de
energie regenerabilă şi energie hibridă; soluţii
de automatizări industriale; ventilator cu
motor de c.c; ventilator cu motor de c.a.; kit de
reciclare a energiei; dispozitiv de monitorizare
a energiei; modul de placă de ventilaţie;
dispozitiv de răcire cu răcire termoelectrică
(RTE); modul de răcire RTE; radiator de
căldură cu flux bifazic şi modul termic;
radiator de căldură; variator de tensiune pentru
iluminat; cntroler pentru iluminat.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, sisteme de răcire de
precizie; iluminat stradal; lămpi; corpuri şi
instalaţii de iluminat; becuri electrice; lămpi
electrice; lămpi pentru proiectoare; lămpi de
plafon; instalaţii de iluminat pentru decoraţii
festive; tuburi luminoase pentru iluminat;
reflectoare; aparate de iluminat pentru
vehicule; tuburi de iluminat; lămpi de
siguranţă; lanterne; lămpi pentru automobile;
reflectoare pentru lămpi; dispozitive pentru
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iluminat difuz; lămpi de buzunar; ventilatoare
(aer condiţionat); ventilatoare pentru
climatizare auto; ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat); schimbătoare
de căldură; aparate de aer condiţionat;
instalaţii de aer condiţionat; instalaţii şi
aparate de ventilaţie; aparate de răcire a
aerului; dispozitive de răcire a aerului; aparate
de aer condiţionat pentru vehicule; aparate
pentru răcirea băuturilor; aparate şi maşini
frigorifice; containere frigorifice; maşini şi
aparate pentru producerea gheţii; frigidere;
aparate şi instalaţii frigorifice; vitrine
frigorifice; aparate de ventilaţie; instalaţii de
ventilaţie (aer condiţionat) pentru vehicule;
aparate şi maşini de purificare a aerului; hote
de ventilaţie; ventilator; uscător cu ventilaţie;
ventilator cu încălzitor; încălzitoare de aer;
uscătoare de aer; aparate de uscare; aparate de
dezumidificare; aparate şi instalaţii de uscare;
echipamente de circulare a aerului; ventilator
de circulare a aerului; ventilatoare electrice
pentru uz personal; hote; hote de evacuare
pentru bucătării; aparate de evacuare pentru
bucătării; modul de circulare a aerului; aparate
şi instalaţii de răcire; suflantă cu inducţie de
gaz şi combinată; dispozitive şi maşini de
răcire; supapă hidraulică; suflantă, inclusiv
suflantă cu motor de c.c.; schimbător de
căldură aer-aer; schimbător de căldură cu
lichid; schimbător de căldură inteligent;
motoare de c.c.; motor pas cu pas; ventilator
cu motor de c.c.; ventilator cu motor de c.a.;
modul de placă de ventilaţie; dispozitiv de
răcire cu răcire termoelectrică (RTE); modul
de răcire RTE; radiator de căldură cu flux
bifazic şi modul termic; radiator de căldură;
variator de tensiune pentru iluminat; controler
pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07391
(151) 14.11.2012
(732) S.C. BIOEEL S.R.L., Str. Bega nr.4,

judeţul Mureş, 540390, TÂRGU
MURES ROMANIA 

(540)

STRESSLESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07386
(151) 14.11.2012
(732) DAVIDOGLU IZESCU FLORIN

ALBERT, Str. Prof. Ion Ursu nr. 6,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kitchen Joy cook. learn. socialize.

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
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(531) Clasificare Viena:020901; 050724;
290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07387
(151) 14.11.2012
(732) S.C. UNIT STASO PROTECT

S.R.L., Aleea Compozitorilor nr. 6A,
bl. 822, sc. 2, ap. 72, sector 6, 061604,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STASO

(591) Culori revendicate:galben
  
(531) Clasificare Viena:240105; 290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07392
(151) 14.11.2012
(732) S.C. MASCHIO-GASPARDO

ROMANIA S.R.L., Str. Înfrăţirii nr.
155, judeţul Arad, 315100, LOC.
CHIŞINEU-CRIŞ ROMANIA 

(540)

Producatorul nr. 1 de utilaje agricole din
Romania

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Elevatoare agricole, unelte agricole altele
decât cele acţionate manual, maşini agricole,
dispozitiv de legare a fânului, suflante pentru
compresia, absorbţia şi transportul cerealelor,
tocătoare staţionară, maşini pentru decojirea
porumbului, maşini de zdrobit, cultivatoare
motorizate, transportoare, freze, maşini de
tăiere, maşini pentru decojirea cerealelor,
separatoare de cereale, maşini de sfărâmare,
maşini de recoltat, maşini de decojire pentru
porumb şi cereale, maşini unelte, cultivatoare
motorizate, motoare electrice altele decât cele
pentru vehicule terestre, maşini de secerat şi
recoltare, pluguri, brăzdare, greble pentru
maşini de greblat, maşini de greblat, maşini de
secerat, maşini de secerat şi legat, maşini de
secerat şi treierat, brăzdare de plug, maşini de
legat snopi, instalaţii de cernere, maşini de
cernere, semănătoare, tocătoare de paie,
maşini de întindere a fânului, maşini de
treierat, suporturi pentru maşini unelte,
dispozitive de legare a fânului, maşini de
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plivit.
8 Instrumente agricole manuale, unelte pentru
grădină manuale, sfredele.
12 Aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau
pe apă.
40 Servicii de asamblarea personalizată a
materialelor pentru alţii. 
44 Servicii privind exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, horticultură şi silvicultură,
amenajarea grădinilor , întreţinerea peluzelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07393
(151) 14.11.2012
(732) S.C. TRADERO S.R.L., Str. Aleea 1

Complexului nr. 14, jud. Dolj, , com.
CÂRCEA ROMANIA 

(540)

VINOBRAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Conservant pentru fructe, pentru produse
din fructe, pentru legume, pentru vin, pentru
must, pentru murături; mirodenii; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07395
(151) 14.11.2012
(732) CRETU GHEORGHE, Str. Mihail

Sebastian nr. 106, bl. V88, sc. 1, ap. 6,
et. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CRETU ALINA, Str. Mihail
Sebastian nr. 106, bl. V88, sc. 1, et. 1,
ap. 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEDAcademy Certificat de excelenta
(591) Culori revendicate:albastru, maron, gri
 
(531) Clasificare Viena:200525; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07396
(151) 14.11.2012
(732) CRETU GHEORGHE, Str. Mihail

Sebastian nr. 106, bl. V88, sc. 1, ap. 6,
et. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CRETU ALINA, Str. Mihail
Sebastian nr. 106, bl. V88, sc. 1, et. 1,
ap. 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLUMEN BEI ALINA CREDO
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(591) Culori revendicate:albastru, galben,
auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

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

clase:
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07404
(151) 15.11.2012
(732) FEDERATIA ROMANA DE BOX,

Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FEDERATIA ROMANA DE BOX

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;

adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07410
(151) 15.11.2012
(732) S.C. A.S. NEGULESCU S.R.L., Str.

Toma Cozma nr. 33, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str. Splai
Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap. 7, Jud.
Iaşi IAŞI

(540)

ANCA & SILVIA NEGULESCU

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
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a produselor din clasa 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; lanţ de
magazine; servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07422
(151) 15.11.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

CHURRI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, jucării; echipamente pentru diferite
jocuri şi sporturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07423
(151) 15.11.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

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

(540)

BURRI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, jucării; echipamente pentru diferite
jocuri şi sporturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07405
(151) 15.11.2012
(732) S.C. STELAND PROD S.R.L.,

Judeţul Dâmboviţa, , DĂRMĂNEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TARAFUL FETELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07424
(151) 15.11.2012
(732) FLOROIU VERONICA, Calea

Rahovei nr. 303, bl. 66, sc. 2, et. 3, ap.
59, sector 5, 050901, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BONA FIDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice; consultanţă în materie de
proprietate industrială şi drepturi de autor;
servicii de monitorizare în materie de
proprietate intelectuală; licenţierea proprietăţii

intelectuale; licenţierea de software;
managementul drepturilor de autor;
înregistrarea numelor de domenii; servicii
privind litigiile; servicii de soluţionare
alternativă a disputelor; servicii de arbitraj;
servicii de mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07416
(151) 15.11.2012
(732) S.C. TERRA AGRO INVEST

S.R.L., Str. Războieni, bl. J12, sc. D,
et. 3, ap. 13, Jud. Argeş, 110225,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Floare de Soare nou! Natural bogat în
vitamina E Ulei rafinat floarea soarelui

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:050504; 250109;

270502; 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 gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
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produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
conducerea şi administrarea afacerilor;
servicii de import-export; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07425
(151) 15.11.2012
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

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

(540)

MOŞIA DE LA TOHANI

  
(531) Clasificare Viena:050105; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
(DOC) din arealul TOHANI.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07426
(151) 15.11.2012
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

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

(540)

NOILE VINURI DE TOHANI, BUNE CA
ALTĂDATĂ !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
(DOC) din arealul TOHANI.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07427
(151) 15.11.2012
(732) C O L G A T E - P A L M O L I V E

COMPANY (A DELAWARE
CORPORATION), 300 Park Avenue,
10022, NEW YORK S.U.A. NY

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

(540)

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

3 Produse de îngrijire personală; şi anume,
preparate/produse de curăţare a pielii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07412
(151) 15.11.2012
(732) DANIEL DAVID, Str. Rovine nr. 8,

ap. 23, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PASTILA PSIHOLOGICĂ

  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 07413
(151) 15.11.2012
(732) S.C. ACVILA SECURITY S.R.L.,

Str. Delea Veche nr. 27, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACVILA SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07406
(151) 15.11.2012
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(540)

ALBACHER LEMON

  
(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. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07415
(151) 15.11.2012
(732) S.C. ELMAFARM S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 35, judeţul Cluj,
40012, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

CAPITOLINA - CITY CHIC HOTEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07417
(151) 15.11.2012
(732) S.C. TERRA AGRO INVEST

S.R.L., Str. Războieni, bl. J12, sc. D,
et. 3, ap. 13, Jud. Argeş, 110225,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Tărâmul Soarelui Ulei rafinat din floarea
soarelui

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

  
(531) Clasificare Viena:050504; 061909;

250119; 290115;  
(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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
conducerea şi administrarea afacerilor; servicii
de import-export; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07407
(151) 15.11.2012
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(540)

ALBACHER RADLER

  
(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. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07418
(151) 15.11.2012
(732) IRINA-TEODORA PANZARU, Str.

Mihail Sebastian nr. 27, bl. S10, sc. 2,
et. 8, ap. 61, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L Ă  R O M E O
NICOLESCU, str. Dr. Leonte nr. 36A,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

JURNAL DE MUŢUNAU (ŞI
MAMIŢUNI)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07419
(151) 15.11.2012
(732) S . C .  B E S T  F O O D S

PRODUCTIONS S.R.L., Str.
Moinesti nr. 55, sector 6, 61232,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Best NUTS HAI! Seminţe de floarea
soarelui sarate

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

  
(531) Clasificare Viena:050504; 050701;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
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flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07408
(151) 15.11.2012
(732) ADRIAN URSU, Str. Maior Ion

Coravu nr. 25, sc. 1, et. 2, ap. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHIOT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07420
(151) 15.11.2012
(732) MITUŢ IULIAN, Str. Luică nr. 41,

bl. 61, sc. 1, ap. 10, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Brio Club

(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena:010105; 020123;
270502; 270503; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07409
(151) 15.11.2012
(732) ASOCIATIA ABSOLVENTILOR

F A C U L T A T I I  D E
HIDROTEHNICA IASI, Str. Prof.
Dr. Doc. D. Mangeron nr. 61, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

INVENT-INVEST TARGUL
INTERNATIONAL DE INVENTII

(591) Culori revendicate:roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:020923; 241511;

260414; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment;
organizare de expoziţii cu scop cultural,
ştiinţific şi educativ; organizarea şi
conducerea de conferinţe, colocvii, seminarii,
simpozioane şi congrese; informaţii în materie
de educaţie şi instruire; orientare profesională;
organizarea saloane de invenţii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07421
(151) 15.11.2012
(732) S.C. MOLIFAG S.R.L., Sat Riusor

nr. 119, Jud. Braşov, , COMUNA
MANDRA ROMANIA 

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

(540)

EVOSTAR AUTO

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270511;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07440
(151) 16.11.2012
(732) S.C. PRO-PLUS S.R.L., Şos.

Păcurari nr. 62, bl. 551, sc. C, et. 4, ap.
4, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

CULOARE ARMONIE PASIUNE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07441
(151) 16.11.2012
(732) S.C. VALCO S.A., Str. Somes nr. 44,

Jud. Maramureş, , SEINI ROMANIA

(540)

VALCO TUICA BATRANA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07435
(151) 16.11.2012
(732) COMAN GEORGE ŞTEFAN, Str.

Sărărie nr. 187, et. V, ap. 21, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

WISDOM YOUR OUTSIDE
PERSPECTIVE PILLAR

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
asistenţă în exploatarea sau conducerea unei
întreprinderi comerciale, servicii de asistenţă
în conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale sau
comerciale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
cercetare şi proiectare; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare

hardware şi software şi în special servicii
oferite de persoane, cu titlu individual sau
colectiv, referitor la aspecte teoretice şi
practice ale unor domenii complexe de
activitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07436
(151) 16.11.2012
(732) ROMAN DAN NICOLAE, Str. Popa

Savu nr. 78, et. 2, ap. 4, sector 1,
011434, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

la Migdali

(591) Culori revendicate:gri, negru, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:050106; 270501;

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

clase:
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07442
(151) 16.11.2012
(732) S.C. VALCO S.A., Str. Somes nr. 44,

Jud. Maramureş, , SEINI ROMANIA

(540)

VALCO PIRAT ROM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07443
(151) 16.11.2012
(732) S.C. ELECTRONIC WORLD

S.R.L., Str. Ciucea nr. 5, bl. L19, sc.
4, et. 8, ap. 157, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batistei nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BADABUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Prezentarea prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul a
produselor electronice, electrocasnice,
instalaţii de aer condiţionat, produse IT&C,
aparate pentru îngrijire personală, produse
pentru bricolaj şi a accesoriilor pentru toate
aceste tipuri de produse precum şi vânzarea

acestora prin magazine on-line; publicitate
on-line pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07437
(151) 16.11.2012
(732) S.C. FAR EST MOBILIER S.R.L.,

Bd. Timişoara nr. 103-111, Complex
Comercial Bucureşti Construct, Corp
clădire B, identif. sub nr. B1 la etaj, ,
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)

CREATIV DESIGN FURNITURE

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:260105; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07446
(151) 16.11.2012
(732) UNICREDIT S.p.A., Via Alessandro

Specchi, 16, 00186, ROMA ITALIA 
(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil

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

(540)

UNIVERSO NON PROFIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii bancare pentru afaceri (business
banking services); afaceri financiare; afaceri
monetare; asigurări; afaceri imobiliare;
telebanking; tranzacţii bancare la domiciliu
(home-banking); consultanţă şi informaţi
privind servicii financiare, imobiliare şi de
asigurare; servicii de evaluare a creditelor;
servicii de carduri bancare, de carduri de
credit, de carduri de debit şi de plată
electronică cu cardul; emiterea de carduri de
credit şi de debit. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07444
(151) 16.11.2012
(732) BP PUBLISHING MEDIA S.R.L.,

Bdul. Schitu Măgureanu nr. 27-32, sc.
B, et. 1, ap. 53, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UP

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07438
(151) 16.11.2012
(732) S.C. TEHNODOMUS S.A., Str.

Petru Rareş nr. 28, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

TEHNODOMUS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260416; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07428
(151) 16.11.2012
(732) CIOABA ALEXANDRU, B-dul Iuliu

Maniu nr. 170-174, bl. 40, sc. 1, et. 9,
ap.  39,  sector 6,  061121,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KEYPRODUCTS.RO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07447
(151) 16.11.2012
(732) S.C. ROMANIA HYPERMARCHE

S.A., Şos. Dudeşti-Pantelimon nr.
73-75, spaţiul S1, în incinta Cora
Pantelimon, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PAUZA CU GUST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07439
(151) 16.11.2012
(732) S.C. PRO-PLUS S.R.L., Şos.

Păcurari nr. 62, bl. 551, sc. C, et. 4, ap.
4, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

PP PROPLUS

(591) Culori revendicate:roÕu

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
270519; 290101;  

(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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07429
(151) 16.11.2012
(732) S.C. MILCA S.R.L., Str. Radu

Şerban nr. 485, Com. Comana, Jud.
Giurgiu ,  ,  SAT COMANA
ROMANIA 

(540)

POWER DOOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Construcţii transportabile metalice (uşi de
garaj rezidenţiale şi industriale, porţi
industriale).
19 Construcţii transportabile nemetalice (uşi
de garaj, rulouri exterioare, plase împotriva
insectelor).
37 Servicii în construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07448
(151) 16.11.2012
(732) FEDERATIA PATRONATELOR

FARMACEUTICE DIN ROMANIA
(F.P.F.R. FARMACIA), Str.
Basarabia nr. 9, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ethica Grupul Farmaciilor Independente
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(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:180503; 270502;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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 Reclamă şi publicitate; informaţii
comerciale. 
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 07445
(151) 16.11.2012
(732) BP PUBLISHING MEDIA S.R.L.,

Bdul. Schitu Măgureanu nr. 27-32, sc.
B, et. 1, ap. 53, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pap tot!

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

  
(531) Clasificare Viena:050713; 050914;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07430
(151) 16.11.2012
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STARCAPTURE

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

clase:
9 Suporturi magnetice de înregistrare de
prelucrare a datelor şi calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de printare
de volum mare, date variabile; facilităţi de
printare la cerere.
37 Servicii de asistenţă, instalare, configurare,
mentenanţă destinate întreţinerii şi
funcţionării sistemelor IT.
38 Telecomunicaţii.
39 Servicii de arhivare electronică a
documentelor.
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 07449
(151) 16.11.2012
(732) S.C. EURO CONTUR S.R.L., Str.

Corvinilor nr. 11, ap. 3, judeţul Satu
Mare, , 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)

Mereu proaspăt Mindig Friss

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270515;

290101;  
(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 (solicităm protecţie pentru toate
bunurile incluse în lista alfabetică a clasei 29).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
beneficiul terţilor a diverselor produse în
special a celor din clasa 29 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vizioneze şi să le achiziţioneze cât mai
convenabil, lanţ de magazine cu produse
alimentare şi de consum, servicii de
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import-export.
39 Servicii de transport al mărfurilor;
serviciile de ambalare şi depozitare a
mărfurilor în depozite sau alte clădiri pentru a
fi conservate şi păzite. 
40 Prelucrarea materialelor; sacrificarea
animalelor, măcinare, conservarea mâncării,
afumarea şi congelarea alimentelor. 
43 Restaurante; restaurante cu auto-servire,
restaurante fast food, snack-bar-uri, rotiserii,
cantine, catering de alimente şi băuturi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07431
(151) 16.11.2012
(732) INSTITUTUL DE INVESTIGARE

A CRIMELOR COMUNISMULUI
SI  MEMORIA EXILULUI
ROMANESC (IICCMER), Str.
Alecu Russo, nr. 13-19, et. 5, ap. 11,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
History of Communism in Europe (HCE)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri, cărţi (anuar în limba engleză).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07432
(151) 16.11.2012
(732) S.C. EMSIRO IMPEX S.R.L., Str.

23 August nr. 123, Jud. Prahova, ,
BREAZA ROMANIA 

(540)

ESIRO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07450
(151) 16.11.2012
(732) S.C. TOTAL COMISIONARY

SERVICES S.R.L., B-dul 1
Decembrie nr. 31, judeţul Hunedoara,
330005, DEVA ROMANIA 

(540)

ST total customs services

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07433
(151) 16.11.2012
(732) S.C. LEMET S.R.L., Str. Romaniţei

nr.1, judeţul Prahova, , CÂMPINA
ROMANIA 

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

(540)

lem'sflex collection
(591) Culori revendicate:roşu, negru
 (531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Saltele cu arcuri, saltele cu apă, saltele
pentru ţarcuri de joacă pentru bebeluşi şi
copii, saci de dormit pentru campare, paturi cu
apă, împletituri de paie şi crengi, paturi
hidrostatice, huse pentru îmbrăcăminte şi
confecţii, aşternuturi-cu excepţia lenjeriei,
perne şi saltele pneumatice, perne pentru
animale de companie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07451
(151) 16.11.2012
(732) S.C. TCA-DISTRIBUTION GRUP

S.R.L., Str. Dumitru Furtuna nr. 1,
bloc Turn, parter, judeţul Botoşani,
715200, DOROHOI ROMANIA 

(540)

Atelier Alarme

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Sisteme de alarmă antiefracţie şi sisteme de
supraveghere video.

˜˜˜˜˜˜˜




