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(210) M 2012 07159
(151) 19.11.2012
(732) TODOR FLORIN, Piclisa, Str. Diana

nr. 21, judeţul Alba, 517241, ALBA
IULIA ROMANIA 

(540)

ALBA ENERGY

(591) Culori revendicate:mov, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

270508; 270515; 270517; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor şi produselor destinate
instalaţiilor electrice şi sistemelor de iluminat
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07231
(151) 19.11.2012
(732) S.C. EXPERT SOFTWARE S.R.L.,

Str. Partizanilor nr. 2, bl. M3A, ap. 16,
sector 6, 060927, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Expert Supplier

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07394
(151) 20.11.2012
(732) S.C. SOFT MENTOR S.R.L., Str.

Maşina de Pâine nr.12, bl.OD39, sc.A,
ap.2, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
9 Suporturi magnetice şi optice înregistrate cu
programe de calculator; programe de
calculator înregistrate.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; creare şi menţinere
site pe internet şi baze de date; elaborarea
programelor de calculator; programare pentru
calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07434
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(151) 19.11.2012
(732) KATALIN BORBATH, Str. Sf. Ioan,

nr. 6, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

Paradisul Verde

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270502;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; sare de baie;
parfumerie, uleiuri esenţiale.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; balsamuri de uz
medical; bomboane de uz farmaceutic; ceai,
ceai medicinal; ierburi medicinale; infuzii,
infuzii medicinale; produse de uz medical
pentru inhalaţii; tincturi de uz medical; uleiuri
eterice de uz medicinal; unguente de uz
farmaceutic.
29 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; expandate
de cereale; zahăr, miere, propolis pentru
alimentaţie umană, alte produse melifere
specifice clasei; sare; oţet.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
servicii de import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, toate referitoare la produsele specifice
claselor 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07460
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(151) 19.11.2012
(732) RAITARU IONUT DANIEL, Str. 23

August nr. 55, bl. 55, sc. 2, et. 1, ap.
13, judeţul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

HEART FM 92,3 Mhz

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241710;

270502; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07468
(151) 19.11.2012

(732) S.C. CETATEA DOAMNEI S.R.L.,
Piaţa Ştefan cel Mare nr. 12, bl. C6,
Judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

CETATEA DOAMNEI
  
(531) Clasificare Viena:070101; 270501;

270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie, tipărituri, cărţi, ziare, reviste;
fotografii; papetarie; materiale pentru artişti;
pensule; materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase);
caracter tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de bunuri, în special cărţi (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Educaţie; instruire, publicarea cărţilor,
prezentarea de literatură către public în
scopuri culturale; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07452
(151) 19.11.2012
(732) MARK ADRIANA, Str. Lămâiţei nr.

37, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Esthetique Studio

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black C), roşu (Pantone 032 C)

  
(531) Clasificare Viena:020301; 270511;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07469
(151) 19.11.2012
(732) S.C. EXELIXIS S.R.L., Bdul. Tomis

nr. 99, spaţiul comercial 4, Judeţul
Constanţa, 900669, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

THE NAILBAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Creare şi menţinere site-uri web. 
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07461
(151) 19.11.2012
(732) S.C. RHEAL S.R.L., Str. Fortăreţei

nr. 1, judeţul Timiş, 300127,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

RHEAL

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
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terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07453
(151) 19.11.2012
(732) S.C. INFOAGRAR MEDIA S.R.L.,

Str. Maior Băcilă Vasile nr. 3, bl. 2,
sc. 1, parter, ap. 3, sector 2, 022841,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGRICULTURA365

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270311;

270712;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, produse de hârtie şi
carton imprimat.
35 Redactare; publicitate.
41 Publicare şi publicare on-line.
42 Creare şi menţinere pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07476
(151) 19.11.2012
(732) UNILEVER N.V., Weena 455,

3 0 1 3  A L ,  R O T T E R D A M
NETHERLANDS 

(740) S.C. ROMINVENT SA AgenÛie de
Brevete, Desene, Marci Õi Transfer
de Tehnologie, Str. Ermil Pangratti
nr. 35, et. 1, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:040502; 070124;

241521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Detergenţi;preparate şi substanţe, toate
pentru spălat; preparate pentru condiţionarea
ţesăturilor, preparate pentru albire; preparate
de curăţare, lustruire, degresare şi abrazive;
preparate pentru spălat vase; săpunuri;
deodorante pentru uz personal; produse pentru
spălarea mâinilor (hand washes); ţesături
impregnate cu preparate şi substanţe pentru
curăţare şi lustruire.
5 Dezinfectanţi; dezinfectanţi pentru igienă
sau pentru scopuri sanitare; preparate sanitare;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; insectelor şi alţi dăunători;
pesticide; fungicide; germicide; bactericide;
paraziticide; algicide; insecticide, ierbicide;
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deodorante, (altele decât cele de uz personal);
preparate pentru împrospătarea aerului;
insectifuge.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07462
(151) 19.11.2012
(732) S.C. ASCET COM S.R.L., Calea

Bucureşti D.E.574 Km. 8,7 Nr. 127,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

Ascet ÎNCĂLŢĂMINTE PENTRU
MAŞINA TA

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:090911; 180123;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07454
(151) 19.11.2012
(732) G U D Y N N  C Ă T Ă L I N

CONSTANTIN, Şos. Erou Nicolae
Iancu nr. 5, Vila 1, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(732) GUDYNN OLGA FLORENTINA,
Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 5, Vila 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

FUNDAŢIA OLGA GUDYNN Oamenii
MICI fac lucruri MARI!

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010512; 020501;

020901; 270510; 270511; 290112;  
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07477
(151) 19.11.2012
(732) S.C. DEVAPP SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Tuşnad nr. 36, sector 2, 022733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RadarMe

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

  
(531) Clasificare Viena:170525; 260106;

270502; 270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe pentru computer (software
descărcabil); aplicaţie/program pentru
computer/telefoanele mobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07470
(151) 19.11.2012
(732) GACHI MISU, Str. Steagului nr. 67,

Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

FAVARA

(591) Culori revendicate:maro (pantone 875
C)

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270507;

270509; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Comenzi on line (transmitere de mesaje,
comunicaţii).
39 Transportul şi ambalarea produselor
alimentare şi a unor produse preparate. 
43 Servicii de alimentaţie publică, în spaţii
special amenajate ca restaurante, baruri,
cluburi, terase, autoservire; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07463
(151) 19.11.2012
(732) S.C. ATIFCO FINE FOOD S.R.L.,

Şoseaua de Centură nr. 2-8, corp C1,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci 19-20.11.2012

judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

ATIFCO FOODS OREZ CAMOLINO

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

  
(531) Clasificare Viena:070501; 250119;

270502; 270503; 270515; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07472
(151) 19.11.2012
(732) S.C. TOP-DERM u.n.i. S.R.L., Bdul.

Eroilor nr. 28, bl. A2, sc. B, parter, ap.

24, sector 5, , 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)

TOP-DERM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07455
(151) 19.11.2012
(732) RUSU VLAD RISVAN, Str. Cozla

nr. 4, bl. A9, sc. 1, et. 3, ap. 7, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BaZi Coaching

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;
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2803; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07456
(151) 19.11.2012
(732) RUSU VLAD RISVAN, Str. Cozla

nr. 4, bl. A9, sc. 1, et. 3, ap. 7, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ReikiLight

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;

2803;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07473
(151) 19.11.2012
(732) CLUBUL ROTARY PITESTI, Str.

Republicii nr. 75, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2, OP
11 BUCUREŞTI

(540)

CONCURSUL NAŢIONAL DE
ORATORIE DEMOSTENE

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
35 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale; organizarea şi conducerea de
concursuri, conferinţe, congrese, colocvii,
seminarii, simpozioane, workshop-uri,
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizarea de spectacole, pentru învăţământ,
divertisment, educaţie; informaţii în materie
de educaţie, de recreere, consiliere în
domeniul educaţiei sau formării; instruire,
învăţământ; interpretarea limbajului gestural;
reprezentări teatrale; prezentarea de spectacole
live, radiofonice, televizate, on-line sau prin
alte mijloace de comunicare; servicii pentru
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organizarea timpului liber; servicii de educaţie
şi divertisment în campusuri de vacanţă;
cluburi de divertisment sau educaţie.
41 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; consultanţă
profesională în afaceri; îndrumări în
organizarea şi conducerea afacerilor; difuzare
de anunţuri şi materiale publicitare prin toate
mijloacele de comunicare; căutare de
sponsorizare; consiliere profesională de
afaceri pentru artişti interpreţi; distribuire de
materiale publicitare, prospecte, imprimate,
eşantioane; paginare în scopuri publicitare;
publicare de texte publicitare; publicitate prin
corespondenţă ,  on-line prin reţea
computerizata, prin internet, radiofonică,
televizată, prin toate mijloacele de
comunicare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07478
(151) 19.11.2012
(732) S . C .  I N T E R B R A N D S

MARKETING & DISTRIBUTION
S.R.L., Şos. Viilor nr. 14, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

maminet Universul nostru.

(591) Culori revendicate:violet(pantone
2 5 7 C , 2 5 8 C , 7 4 3 9 C , 2 5 7 3 C ) ,
roz(pantone 176C,702C,493C,197C),
galben(pantone 123), verde (pantone
7 4 6 5 C , 5 8 4 C , 7 4 9 5 C , 3 8 0 C ) ,
portocaliu(pantone 1365C,7409C),
bej(pantone 4685C), bleu(pantone
290C,7458C), gri(pantone 7541C),
maro (pantone462C)

  
(531) Clasificare Viena:030114; 090315;

090325; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru toate
serviciile incluse în această clasă).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(solicităm protecţie pentru toate serviciile
incluse în această clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07474
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(151) 19.11.2012
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PIRAEUS BANK BLACK & PRIVATE

  
(531) Clasificare Viena:060701; 071110;

180701; 260416;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07475
(151) 19.11.2012
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PIRAEUS BANK PRIVATE
  
(531) Clasificare Viena:060701; 071110;

180701; 260416; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07457
(151) 19.11.2012
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Bd.

Dacia nr. 34, Încăperea nr. 1, bl. U 55,
parter, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

russmedia

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
16 Publicaţii.
35 Servicii redacţionale (tratamentul textelor,
redactare, editare, tehnoredactare).
40 Servicii de tipografie.
42 Creare şi menţinere de pagini web (site-uri
web).
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07458
(151) 19.11.2012
(732) S.C. TIR CLUB S.R.L., Str. General

Constantin Pantazi nr. 4, judeţul
Călăraşi, 910048, CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

TIR CLUB SECURITY SIGURANTA SI
ONOARE 100 % SECURE

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

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240115;

240120; 270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07479
(151) 19.11.2012
(732) S.C. LOFLINGER S.R.L., Str.

Roznovanu nr. 61, Jud. Neamţ, ,
ROZNOV ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache

Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Mobile Direct Universul accesoriilor
pentru smartphone-uri

(591) Culori revendicate:negru, bleu, mov
deschis, roz, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare (solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în lista
alfabetică a clasei 25).
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru toate produsele incluse în lista
alfabetică a clasei 25).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou (solicităm protecţie pentru toate
serviciile incluse în lista alfabetică a clasei
35).
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(solicităm protecţie pentru toate
serviciile incluse în lista alfabetică a clasei
42).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07459
(151) 19.11.2012
(732) S.C. CAN 2000 TRADING S.R.L.,

Str. Ion Creangă nr. 15, Jud. Ilfov, ,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

CICO-CICU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07464
(151) 19.11.2012
(732) T U D O R  I  S  V I C T O R

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Col. Buzoianu
nr. 123, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

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

(540)

T V

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270509;

270512; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile;materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
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37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07480
(151) 19.11.2012
(732) SORA PETRUTA, Nr. 269, Jud.

Dâmboviţa, , MALU CU FLORI
ROMANIA 

(732) SORA ROMEO, Nr. 269, Jud.
Dâmboviţa, , MALU CU FLORI
ROMANIA 

(540)

Gogoaşa Muntenească ...ca la mama
acasă

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

270515; 290112;  
(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, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07481
(151) 19.11.2012
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,

parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GINSENG WATER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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 07465
(151) 19.11.2012
(732) DITA ALINA, Str. Radu de la

Afumaţi nr. 30, ap. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

AGENDA DE VISE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
16 Agende, albume, almanahuri, atlase,
broşuri, semne de carte, calendare, reviste,
coperte, felicitări, carneţele, postere, orare
imprimate, articole pentru scoală (tipărituri),
invitaţii, cutii din carton sau hârtie, panouri
publicitare din hârtie sau carton, ambalaje
pentru sticle din carton sau hârtie, funde şi
panglici din hârtie, gravuri, fanioane din
hârtie, baloane şi lampioane din hârtie,
invelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
hârtie de ambalat, feţe de masă din hârtie,
şervetele de hârtie pentru demachiere,
clasoare pentru cărţi vizită, dosare pentru
documente, suporturi pentru cărţi, bibliorafturi
pentru hârtii şi accesorii de birou diverse (cu
excepţia mobilierului) - parte din produsele
repertoriate în lista alfabetică a clasei 16.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07466
(151) 19.11.2012
(732) VLAD ANTON, Str. Secu nr. 613,

judeţul Bistriţa Năsăud, 427230,
PRUNDU-BARGAULUI ROMANIA

(540)

BARGAUANII CANTA FOLK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

41 Servicii oferite de o formaţie de muzică
folk.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07482
(151) 19.11.2012
(732) OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI

PRODUSELOR VITIVINICOLE,
Şos. Iancului nr. 49, sector 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

36th WORLD CONGRESS of vine and
wine June 2nd-7th 2013 Bucharest
Romania

(591) Culori revendicate:violet, verde, maro,
roşu, galben, albastru, oranj-roşcat,
violet-albăstrui, negru

  
(531) Clasificare Viena:050319; 050710;

240723; 270515; 270711; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07467
(151) 19.11.2012
(732) ANA POPESCU, Intr. Str. Gh.

Costea nr. 7, ap. 2, sector 2, ,
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)

Asociatia SUTTER
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07483
(151) 20.11.2012
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2, et.
7, ap. 61, sector 3, 030961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIUA TRAVEL

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07490
(151) 20.11.2012
(732) S.C. PANAMPHORA S.R.L., Str.

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

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

(540)

Rustic

(591) Culori revendicate:verde, alb, roşu,
maro

  
(531) Clasificare Viena:010306; 060102;

250119; 270502; 270503; 290114;  
(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, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri, condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07484
(151) 20.11.2012
(732) S.C. KAZINST GRUP S.R.L., Str.

Călugăreni nr. 111, corp C1, camera 2,
Jud. Vaslui, , VASLUI ROMANIA 

(540)

KAZAN instalatii complete

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011515;

120311; 270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07491
(151) 20.11.2012
(732) DRĂGAN MIHAELA ,  Str.

Herculane nr. 56, ap. 2, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

Orella

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
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galben

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

clase:
35 Afaceri comerciale, publicitate şi reclamă.
42 Creare şi menţinere pagini (site-uri) web.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07503
(151) 20.11.2012
(732) S.C. LIDLE COM S.R.L., Str.

Drumul Lunca Jariştei nr. 12-14,
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)

LIDLE COM S.R.L.
  

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

7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,

transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru tratareainformaţiei şi calculatoare;
echipamente pentru stingerea incendiilor;
extinctoare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor şi echipamentelor de stins
incendii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export.
37 Instalarea şi repararea sistemelor,
instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de
semnalizare şi de alarmare în caz de incendiu;
repararea stingătoarelor de incendiu de orice
tip. 
39 Îmbutelierea stingătoarelor de incendiu de
orice tip. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07497
(151) 20.11.2012
(732) MIHAITA INDRA CRISTINA, Str.

Alexandru Donici nr. 25, ap. 6, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRODUS ORIGINAL LiLA
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(591) Culori revendicate:lila, mov, roşu,
galben, albastru, verde, roz, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:261109; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Mandale (produse terapeutice) folosite în
scop medical prin aplicarea acestora pe piele
sau plasate sub recipiente cu apă,
medicamente, aceste produse având scop
medical în medicina alternativă.
16 Mandale (planşe de colorat, colorate)
folosite ca obiecte decorative aplicate pe
anumite produse; hârtie imprimată (semn de
carte, felicitări, etichete).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 5 şi 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; organizarea
de târguri, expoziţii de vânzare pe diferite
site-uri legate de produsele din clasa 5 şi 16.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07485
(151) 20.11.2012
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

George Constantinescu nr.2, sector 2,
, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
301C)

  
(531) Clasificare Viena:050521; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; 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, stomatologie şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
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.
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07493
(151) 20.11.2012
(732) IANOLIDE ARISTEL, Str. Teleajen

nr. 34, sector 2, 021467, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAJORD'OR LUXURY GIFTS
  

(531) Clasificare Viena:020116; 020123;
020316; 020323; 270515;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07494
(151) 20.11.2012
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT DANIEL PLETOSU, Str.
Poet Panait Cerna nr. 8, bl. M58, sc. 1,
et. 2, ap. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

fabrica de firme
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07486
(151) 20.11.2012
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI
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(540)

Doncafe, momentul tau de energie
  

(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, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07498
(151) 20.11.2012
(732) S.C. DIA MEDICAL PORT S.R.L.,

Bdul. Iuliu Maniu nr. 448-450, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DMP DIA MEDICAL PORT
BUCHAREST

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

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

agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07495
(151) 20.11.2012
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT DANIEL PLETOSU, Str.
Poet Panait Cerna nr. 8, bl. M58, sc. 1,
et. 2, ap. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

dp

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07487
(151) 20.11.2012
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)
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Doncafe, Momentul tau de rasfat

  
(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, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07504
(151) 20.11.2012
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., B-dul

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

(540)

The Solutions Factory Real Business
Solutions, not Platforms

  
(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 aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07496
(151) 20.11.2012
(732) S.C. DOLCEFARM S.R.L., Str.

Solidarităţii nr. 9, bl. C, sc. A, ap. 2,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

MIXFARM

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07505
(151) 20.11.2012
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., B-dul

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

(540)

Fabrica de soluţii Soluţii de business
adevărate, nu platforme
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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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 aferentă; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07499
(151) 20.11.2012
(732) S.C. NEXT FASHION D&D S.R.L.,

Str. Smârdan nr. 41, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

e cliche

(591) Culori revendicate:mov, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290105;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07500
(151) 20.11.2012
(732) APOSTOL DANIELA EUGENIA,

Str. Liniştei nr. 46, sector 1, 012428,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOCUART

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07508
(151) 20.11.2012
(732) HERVE COLLIGNON, 8 Rue de la

Neva,, 75008, PARIS FRANTA 
(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII

S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HOOKS STRATEGY & EXPERIENCE
DESIGN

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
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(531) Clasificare Viena:270315; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07501
(151) 20.11.2012
(732) S.C. AVICOLA MUNTENIA

S.R.L., Calea Ferentari nr. 72, bl. 2A,
sc. C, et. 2, ap. 21, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
AVICOLA MUNTENIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne de pasăre.
40 Servicii ale abatoarelor de tăiat, tranşat.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web. 
44 Servicii privind creşterea păsărilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07502
(151) 20.11.2012
(732) S.C. TOP-DERM u.n.i. S.R.L., Bdul.

Eroilor nr. 28, bl. A2, sc. B, parter, ap.
24, sector 5, , 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)

TOP DERM UNI
(591) Culori revendicate:verde, alb,

negru, portocaliu
  (531) Clasificare Viena:260418; 270503;

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

clase:
41 Educaţie; instruire.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07488
(151) 20.11.2012
(732) S.C. BABEL COMMUNICATIONS

S.R.L., Str. Ermil Pangratti nr. 2A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
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MISIUNEA CASA Secretul amenajarilor
de calitate

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270511;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07489
(151) 20.11.2012
(732) BALASEA TIBERIU, Str. Valea

Garboului nr. 123, ap. 31, Jud. Cluj,
407280, SAT FLOREŞTI ROMANIA

(540)

BGA REBALLING
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, adezivi
(materiale de lipit).
7 Maşini şi maşini-unelte; instrumente
automate şi semiautomate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate

manual.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice,
fotografice, optice, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; maşini de
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare; aparate de măsurare şi
control folosite în reballing, echipamente
adiţionale şi accesorii service IT precum şi
programele software aferente.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Servicii de lipirea cipurilor BGA; tratarea
termică şi chimică a aliajelor pentru biluţele
BGA; tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; consultanţă şi instruire
în reballing.
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;
servicii de cercetare în reballing, servicii de
reballing propriuzise.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07509
(151) 20.11.2012
(732) Colgate-Palmolive Company (A

Delaware Corporation), 300 Park
Avenue, 10022, New York S.U.A. NY

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

(540)
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PALMOLIVE THERMAL SPA OCEAN
VITALITY
(591) Culori revendicate:verde deschis,

verde închis, alb, gri, argintiu

  (531) Clasificare Viena:011521; 050316;
250119; 270515; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07510
(151) 20.11.2012
(732) S.C. BARNETT MCCALL

RECRUITMENT S.R.L., Str. Şcoala
Floreasca, nr. 3, parter, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Career Leader YOUR RIGHT CHOICE
by Barnett McCall Recruitment

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:241515; 270515;

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

clase:
35 Intermedierea afacerilor; consultanţă de
management al personalului; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri); întocmirea
ştatelor de plată; consultanţă în domeniul
managementului personalului; recrutarea
personalului; testare psihologică pentru
selectarea personalului; personal de recrutare;
servicii de relocare pentru afaceri.
41 Consiliere vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire); reconsiliere
vocaţională; organizarea şi susţinerea
seminarelor (instruire).

˜˜˜˜˜˜˜




