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(210) M 2012 07152
(151) 21.11.2012
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., Str.

Foltanul nr. 1C, judeţul Galaţi, , COM.
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

Eletet ado fuszerek
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07411
(151) 21.11.2012
(732) S.C. FREIDA-VET S.R.L., Şos.

Naţională 190, sc. B, et. 3, ap. 16, Jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

FREIDAVet

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020503; 030108;

030501; 270502; 270515; 290113;  
(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 07511
(151) 21.11.2012
(732) S.C. LUGERA & MAKLER S.R.L.,

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

(540)

HR is love, keep loving

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07512
(151) 21.11.2012
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

IGIENOL

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07513
(151) 21.11.2012
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LIBERTATE FARA MICROBI,
COPILARIE FARA GRIJI!

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07514
(151) 21.11.2012
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DEZINFECTARE FARA CLOR,
COPILARIE FARA GRIJI!

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07515
(151) 21.11.2012
(732) TABACARU ADRIAN, Str. George

Enescu nr. 9, ap. 10, sector 1, 010301,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ATD-DYNAMIC ROMANIA TOUR

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07516
(151) 21.11.2012
(732) DELITA DECOR S.R.L., B-dul

Basarabia 186-192, bl. G9, sc. 1, et. 7,
ap. 30, sector 2, 22128, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

estiacasa
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07517
(151) 21.11.2012
(732) ARGESANU DRAGOS OVIDIU,

Str. Garniţei nr. 8, bl. 36, sc. 1, ap. 27,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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KOMBAT KI

(531) Clasificare Viena:020309; 020720;
260414; 270501;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07518
(151) 21.11.2012
(732) CHISER DĂNUŢ, Str. Dezrobirii bl.

A31, ap. 7, judeţul Dolj, 200018,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

PIŢĂRĂI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07528
(151) 21.11.2012
(732) NHP NATURAL HEALTH

PHARMA LTD,, Demostheni Severi
nr. 6, Clădirea Presidium, birou .21,
1080, NICOSIA CIPRU 

(540)

KARTIFORT

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07529
(151) 21.11.2012
(732) S.C. INTERAGRO LACTATE

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 56,
parter, cam. 1, judeţul Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

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

(540)

Pentru dimineţi mai fericite

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07519
(151) 21.11.2012
(732) S.C. M.P. BĂNEASA PASTE S.A.,

Str. Răsăritului nr. 47B, corp C1, etaj
partial, judeţul Ilfov, ,  ROMANIA 

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

(540)

PASTA BUONA

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

  
(531) Clasificare Viena:110104; 240302;

250105; 250109; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07537
(151) 21.11.2012
(732) S . C .  E L E C T R A  T O T A L

CONSULTING S.A., Str. Stelea
Spătaru nr. 10, sector 3, 030211,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARO GO
  
(531) Clasificare Viena:260318; 270512;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07538
(151) 21.11.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

Glamour MINISLIMS Violet
(591) Culori revendicate:mov, violet,

indigo

  
(531) Clasificare Viena:050520; 250119;

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

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat; snus, ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07530
(151) 21.11.2012
(732) STATE JUDITH ANDREEA, Str.

Răcari nr. 51, bl. 70, ap. 29, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FMR flashmobromania

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale în special organizarea de
manifestări recreative, de amuzament, cu/fără
mesaje sociale; furnizarea facilitaţilor acţiunii
unor grupări de oameni, de adunări de oameni
pe diferite teme sociale, umanitare, pacifiste,
de actualitate; organizarea de dansuri şi de
interpretări în aer liber, cu muzică sau fără
muzică; informaţii legate de acestea furnizate
pe diverse mijloace de comunicare cum ar fi
publicaţii on-line, pe o reţea globala de
computere sau altele din aceasta clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07539
(151) 21.11.2012
(732) NUTRITION RESEARCH &

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Liviu
Rebreanu nr. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
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NUTRITION Research & Development
ŞTIU CE ŞI CÂT MĂNÂNC

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Hexachrome Black C), gri deschis
(pantone Cool Gray 7C), portocaliu
(pantone 137C), verde (pantone
369C), gri închis (pantone Cool Gray
11C)

(531) Clasificare Viena:011315; 031305;
270515; 290114;  

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

5 Produse dietetice.
30 Produse de cofetărie, patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07540
(151) 21.11.2012
(732) S.C. SUBTERFUGII S.R.L., Calea

Radnei nr. 288A, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

JS JAMAIS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260410; 260418;

270510; 270522; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07531
(151) 21.11.2012
(732) VÎRCOLACU CALIN BOGDAN,

Str. Rusciorului nr. 35, Judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MONDEX SIBIU socks panty since 1927
Ciorapi şi lenjerie pentru toată familia!
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(531) Clasificare Viena:240914; 250119;

270502; 270515;  
(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 în special afişe, cărţi
poştale, autoadezive, calendare, broşuri,
cataloage, adezivi pentru papetărie, materiale
colante, benzi autocolante, postere în general
şi postere sub formă de folie din plastic
transparent şi/sau cu imagini incluzând
emblema, pentru ornamente sau antisolare,
pentru fixare pe ferestre; ghiduri de
prezentare, albume; agende, agende de
telefon, repertoare, carneţele, articole de
birou, articole de birou promoţionale, etichete,
formulare, desene, prospecte, pliante;
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); publicaţii de promovare a
produselor; felicitări; tipare pentru articolele
de îmbrăcăminte; coperţi folosite în gama
produselor de promovare.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; huse de voiaj
pentru îmbrăcăminte; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele şi bastoane;
bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte în special articole de lenjerie
intimă, tricouri, chiloţi, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, ciorapi, şosete, dresuri
(ciorap lung-pantalon), încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, manuşi;
jachete tricotate; fleeceuri; prosoape; lenjerie
de baie (costume de baie); tricoturi; pulovere;
fulare; bluze şi alte asemenea.
28 Cărţi de joc.
35 Conducerea şi gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială în
general şi referitoare la metodele de vânzări,
în special; administrarea afacerilor desfăşurate
de magazinele de comerţ cu amănuntul,

administrare de magazine; servicii de
magazine cu vânzare cu amănuntul în
domeniul hainelor; publicitate, publicitate
on-line printr-o reţea de comunicaţii de
computere; publicarea de texte publicitare;
furnizarea de ghiduri publicitare on-line dotate
cu funcţie de căutare, pentru mărfuri şi servicii
ale comercianţilor de pe internet; promovare,
publicitate si marketing-comercializare
on-line; comercializarea on-line de produse
(magazin on-line); organizarea de expoziţii în
scop comercial sau publicitar; servicii de
import export şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi articole de acoperit capul şi
alte produse nealimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; exploatare
reţele magazine; administraţie comercială în
general, în special; diseminarea informaţiilor
şi ţinerea la zi a acestora privind afacerile cu
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de
acoperit capul; difuzarea de materiale
publicitare de tipul eşantioanelor,
prospectelor, imprimatelor; promovarea
vânzărilor şi consultaţii privind promovarea
vânzărilor; servicii specifice prin revânzători
cu amănuntul, prin intermediere; punerea
împreună, spre beneficiul altora, a unei
varietăţi de confecţii, îmbrăcăminte,
încălţăminte şi articole de acoperit capul,
textile, ciorapi, şosete şi dresuri, finisate,
nefinisate şi accesorii, perminţând în mod
convenabil consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere, în magazine (reţele de magazine), la
standuri, la expoziţii, prin furnizări la
comandă sau pe bază de cataloage prin
comanda prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii; decorare de vitrine;
studii, investigaţii, cercetări, analiză şi
prognoze de piaţă (marketing), sondaje de
opinie, analize de preţ; colectarea de
informaţii statistice referitoare la piaţa şi la
vânzările de produse nealimentare,
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îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole de
acoperit capul, şosete, ciorapi, dresuri, lenjerie
intimă, pijamale şi alte asemenea; lucrări de
birou, servicii de secretariat, dactilografie,
reproduceri de documente; servicii constând
în colectarea, transcrierea şi sistematizarea
informaţiilor scrise, prelucrarea textelor şi
înregistrarea acestora într-o bază de date
computerizată; ajutor şi asistenţă în
conducerea întreprinderilor; administrarea
metodelor de vânzări şi organizarea
vânzărilor; obţinerea şi negocierea de
contracte de vânzări, ţinerea evidenţei plăţilor,
pentru domeniul şosetelor, ciorapilor,
dresurilor.
38 Furnizare de facilitaţi virtuale pentru
interacţiune în timp real în reţeaua de
calculatoare şi utilizatorii acesteia; servicii de
transmitere, de materiale audio-video, prin
internet, prin telefon mobil, prin unde radio;
servicii de comunicaţii interactive prin
intermediul unei reţele de calculatoare;
transmitere de date computerizate, mesaje şi
imagini asistate de calculator, în reţele de
comunicaţii, internet şi reţele fără fir;
transmitere de fişiere digitale; furnizarea de
acces la informaţii şi la baze de date;
furnizarea accesului utilizatorilor la o reţea
informatică; închiriere de timp de acces la
reţele informatice; transmisiuni prin
intermediul paginilor de internet si camera
web; servicii de portal internet şi comunicaţii
prin portal; furnizarea on-line a unui buletin
interactiv; furnizarea unui avizier on-line
referitor la magazine şi locaţiile acestora;
circuite video pentru supraveghere.
39 Transport rutier, transport auto; ambalare
şi depozitare de mărfuri; servicii de distribuire
de mărfuri prin comisionari, prin
intermediere; închiriere de depozite;
distribuire şi livrări de produse, confecţii,
textile, de îmbrăcăminte şi încălţăminte, de
articole care servesc la acoperirea capului, de
ciorapi, şosete, dresuri, articole de lenjerie

intima şi altele asemenea.
42 Crearea de website-uri pentru o comunitate
on-line, de pagini web stocate electronic
pentru servicii on-line şi internet, de
prezentare de magazine şi a locaţiilor acestora;
de prezentare de produse cu pozele acestora;
de prezentarea ofertelor de comercializare a
produselor; crearea, elaborarea, conceperea,
găzduirea, actualizarea , instalarea, copierea,
închirierea şi întreţinerea de programe de
calculatoare pentru web site-urile pentru
servicii; crearea design-ului de produse de
modă şi a accesoriilor acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07541
(151) 21.11.2012
(732) S.C. PROCESS COLOR ART

S.R.L., Str. Amurgului nr. 89,
sector 5, 051983, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070501; 260304;

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

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07542
(151) 21.11.2012
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(732) S.C. PROCESS COLOR ART
S.R.L., Str. Amurgului nr. 89, sector
5, 051983, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Process Color

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

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07532
(151) 21.11.2012
(732) S.C. FITOVEX S.R.L., Judeţul Olt, ,

COMUNA IZBICENI ROMANIA 
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

FITOVEX
(591) Culori revendicate:verde, roşu
 
(531) Clasificare Viena:050917; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării

alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07533
(151) 21.11.2012
(732) S.C. GREEN INTELLIGENCE

S.R.L. - D, Şos. Colentina nr. 21, bl.
R24, sc. B, et. 10, ap. 85, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

iBookSquare
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(591) Culori revendicate:verde, maro,
albastru, bleu, crem

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270503;

270508; 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 calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07521
(151) 21.11.2012
(732) S.C. PROTGUARD TEAM S.R.L.,

Str. Dumbrava Roşie nr. 15, camera 7,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900614,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

TEAM PROTGUARD

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010502; 030701;

030716; 040301; 240105; 240117;
290113;  

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

42 Activităţi profesionale în domeniul
serviciilor ştiinţifice şi tehnice. 
45 Servicii de protecţie şi gardă; servicii
privind sistemele de securitate; servicii de
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investigaţii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07543
(151) 22.11.2012
(732) S.C. MCM LE CINEMA S.R.L., Str.

Elena Ghiba Birta, nr. 9, Jud. 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)

LE SINEMA CLUB
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07523
(151) 21.11.2012
(732) S.C. SAFF TRADING S.R.L., Sat

Cârcea, Aleea 1 Complexului nr. 14,
Judeţul Dolj, , COMUNA CÂRCEA
ROMANIA 

(540)

PLIK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Ambalare şi depozitare de mărfuri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07544
(151) 21.11.2012
(732) GRIGORE DRAGOS MARIAN,

Str. M|rgelelor nr. 76, bl. N2, sc. 3,
et. 4, ap. 47, sector 6, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:031124; 040515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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14 Bijuterii, ceasuri.
18 Piele şi imitaţii de piele, genţi şi valize.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07545
(151) 21.11.2012
(732) S.C. SIMCONTROL SOLUTIONS

S.R.L., Str. Moise Nicoară nr. 38, bl.
C4, sc. B, et. 5, ap. 180, sector 3,
030905, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIMCONTROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
componentelor, echipamentelor electronice şi
de telecomunicaţii (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07534
(151) 21.11.2012
(732) G O G U L E S C U

ARMAND-PAUL-IOAN ,  Str .
Sculptor Dimitrie Paciurea nr. 8, ap. 1,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Socrates Clinic

(591) Culori revendicate:turcoaz, bordo

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270511;

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

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

(210) M 2012 07535
(151) 21.11.2012
(732) S.C.  EMYON PAZA SI

PROTECTIE RAPIDA S.R.L., Sat
Patuleni nr. 318, camera 2, Judeţul
Argeş, , COMUNA RATESTI
ROMANIA 

(540)

EMYON PAZA SI PROTECTIE
RAPIDA

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260413;

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

clase:
39 Servicii de transport securizate pentru
bunuri şi persoane.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07524
(151) 21.11.2012
(732) SORIN FRUNZĂVERDE, Str.

Lalelelor nr. 3, judeţul Caraş-Severin,
, REŞIŢA ROMANIA 

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

(540)

PARTIDUL NAŢIONAL POPULAR
LIBERAL

(591) Culori revendicate:albastru închis
(pantone 2945C), albastru deschis
(pantone 284C), galben (pantone
123C)

  
(531) Clasificare Viena:010105; 011716;

260116; 260118; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de difuzare în masă inclusiv prin
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă
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sau / şi distribuirea de eşantioane. 
38 Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte
persoane prin orice mijloace de comunicare
orală sau / şi vizuală.
41 Servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament
sau/şi recreere inclusiv de prezentare către
public a unor opere de artă plastică sau de
literatură, în scop cultural sau educativ;
cursuri şi conferinţe de cultură politică.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor;servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; asistenţă şi conseiere în activităţi
sociale şi politice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07536
(151) 21.11.2012
(732) CALAGIU GINA NORELA, Str. Dr.

Louis Pasteur nr. 47, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WHO WEALTH & HEALTH
OLYMPIANS

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi

sport necuprinse în alte clase.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07525
(151) 21.11.2012
(732) SIMION ŞTEFAN, Str. Blîndeşti nr.

14A, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PARTIDUL LIBERAL POPULAR

(591) Culori revendicate:albastru închis
(pantone 2945C), albastru deschis
(pantone 284C), galben (pantone
123C)

  
(531) Clasificare Viena:010105; 011716;

170521; 260116; 260118; 270524;
290112;  

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

35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de difuzare în masă inclusiv prin
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distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă
sau / şi distribuirea de eşantioane. 
38 Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte
persoane prin orice mijloace de comunicare
orală sau / şi vizuală.
41 Servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament
sau/şi recreere inclusiv de prezentare către
public a unor opere de artă plastică sau de
literatură, în scop cultural sau educativ;
cursuri şi conferinţe de cultură politică.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor;servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; asistenţă şi conseiere în activităţi
sociale şi politice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07526
(151) 21.11.2012
(732) SIMION ŞTEFAN, Str. Blîndeşti nr.

14A, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
POPULAR

(591) Culori revendicate:albastru închis
(pantone 2945C), albastru deschis
(pantone 284C), galben (pantone

123C)
  
(531) Clasificare Viena:010105; 011716;

170521; 260116; 260118; 270524;
290112;  

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

35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de difuzare în masă inclusiv prin
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă
sau / şi distribuirea de eşantioane. 
38 Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte
persoane prin orice mijloace de comunicare
orală sau / şi vizuală.
41 Servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament sau/şi
recreere inclusiv de prezentare către public a
unor opere de artă plastică sau de literatură, în
scop cultural sau educativ; cursuri şi
conferinţe de cultură politică.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor;servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; asistenţă şi conseiere în activităţi
sociale şi politice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07527
(151) 21.11.2012
(732) SIMION ŞTEFAN, Str. Blîndeşti nr.

14A, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
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PARTIDUL POPULAR LIBERAL
(591) Culori revendicate:albastru închis

(pantone 2945C), albastru deschis
(pantone 284C), galben (pantone
123C)

  
(531) Clasificare Viena:010105; 011716;

170521; 260116; 260118; 270524;
290112;  

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

35 Publicitate de orice natură, prin toate
mijloacele de difuzare în masă inclusiv prin
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă
sau / şi distribuirea de eşantioane. 
38 Servicii ce permit unei persoane să
comunice cu altă persoană sau cu alte
persoane prin orice mijloace de comunicare
orală sau / şi vizuală.
41 Servicii de educare şi formare a
individului, de divertisment, amuzament
sau/şi recreere inclusiv de prezentare către
public a unor opere de artă plastică sau de
literatură, în scop cultural sau educativ;
cursuri şi conferinţe de cultură politică.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor;servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor; asistenţă şi conseiere în activităţi
sociale şi politice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07556
(151) 22.11.2012
(732) MIREA MIHAI, Str. Cetatea de

Baltă nr. 1, bl. M24, ap. 74, sc. 3,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŢUICĂ DIN FLOARE DE SALCÂM

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07566
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul Romania Liberala

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07567
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07568
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul Liberal Conservator

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07569
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Actiunea Liberala

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07570
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Miscarea Romania Liberala

  
(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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07558
(151) 22.11.2012
(732) ROMASCU FLORIN CATALIN,

Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7D, bl. 2, sc. B,
ap. 271, sector 4, 042121,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MAGHETI ROBERT , Şos.
Vitan-Bârzeşti nr. 7 D, bl. 2, sc. B, ap.
271, sector 4, 042121, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COBZALITY

  
(531) Clasificare Viena:261525; 270125;

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

clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07571
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07577
(151) 22.11.2012
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor
Plaza, etaj 5, corp B, birou 5B01,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAESTRO BUCATE DICHISITE

(591) Culori revendicate:maro, roşu

(531) Clasificare Viena:050314; 090109;
250118; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; ouă şi lapte; cu excepţia tonului şi a
legumelor conservate în ulei.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
de birou, cu excepţia regrupării în beneficiul
terţilor, a unor produse (cu excepţia
transportului acestora), care să permită
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere aceste
produse, şi anume de grăsimi şi uleiuri
comestibile, măsline conservate, ton şi legume
conservate în ulei, oţet, sosuri (condimente),
legume proaspete, în special măsline, bere,
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor şi băuturi alcoolice, astfel de
servicii fiind furnizate de magazine cu
amănuntul, puncte de vânzare en-gros,
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul poştei electronice, de exemplu,
prin intermediul site-uri Web sau a
programelor de televiziune de cumpărături,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07572
(151) 22.11.2012
(732) RATIU LAURENTIU VALENTIN

P E R S O A N A  F I Z I C A
AUTORIZATA ,  S t r .  Tudor
Vladimirescu nr. 33, bl. 44, sc. D, ap.
7, judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(540)

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07559
(151) 22.11.2012
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

VASAS FEMINA FOTBAL CLUB,
Str. Victoriei nr. 40, ap. 14, Judeţul
Harghita, , ODORHEIUL SECUIESC
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA CLUB SPORTIV VASAS
FEMINA FOTBAL CLUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07560
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul Libertăţii

  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07573
(151) 22.11.2012
(732) S.C. MAZIO CAFFE S.R.L., Calea

Rahovei nr. 266-268, Corp 5, subsol,
axele C-D, stâlpii 2 1/2 - 5 1/2, axele
C-D, stâlpii 2 - 2 1/2 şi demisol axele
A-B1/2, stâlpii 0-1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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MAZIO CAFFE

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07561
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul Libertatii Nationale

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07574
(151) 22.11.2012
(732) S.C. JIMANA GUARD S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 32, cam. 2, judeţul
Timiş, , JIMBOLIA ROMANIA 

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

(540)

JIMANA GUARD

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 040515;

260416; 260418; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

(210) M 2012 07578
(151) 22.11.2012
(732) S.C. ELMAFARM S.R.L., Str.

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

(540)

CITY CHIC HOTEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07546
(151) 22.11.2012
(732) S.C. HERLEA SPORT S.R.L., B-dul

Dumitrescu Victor nr. 52, judeţul
Ilfov, 077085, COM. DOBROIEŞTI
ROMANIA 

(540)

BAUER

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru practicarea sportului (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07562
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul National Conservator

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07563
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul National Liberal-Conservator
  
(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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07564
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul Actiunea Liberala

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07565
(151) 22.11.2012
(732) BOGDAN PITIGOI, Str. Parcului nr.

73D, sector 1, 012329, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Partidul National Roman

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07547
(151) 22.11.2012
(732) S.C. EXCITE MEDIA S.A., Str.

Paul Greceanu nr. 40, et. 3, sector
2, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050313; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,

ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 07548
(151) 22.11.2012
(732) PFA NICULESCU TATIANA

LUMINITA, Str. Ipsilanti Voievod
nr. 6, et. 1, ap. 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Home & Body Exclusive

(531) Clasificare Viena:050306; 250119;
270503; 270507;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07579
(151) 22.11.2012
(732) B O Z I A N U  A L E X A N D R U

GABRIEL, Str. Prel. Ghencea nr. 45,
bl. D1, sc. A, ap. 18, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(732) GISCA IONUT, Str. Prel. Ghencea
nr. 45, bl. C2, sc. B, ap. 38, Jud. Ilfov,
, BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

COMPLEX LATIN

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07580
(151) 22.11.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

RIVAMARK
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07581
(151) 22.11.2012
(732) S.C. ELSIGE EVENTS S.R.L., Str.

Mitropolit Grigore nr. 63, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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ROUTE 66 LIVE MUSIC ROADHOUSE

(531) Clasificare Viena:030717; 220115;
240105; 240117; 241712; 270704;  

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

43 Restaurant; club; cafenea; pub; bar;
discotecă; servicii oferite de persoane sau
unităţi al căror scop este acela de a prepara
alimente şi băuturi pentru consum, ca şi
servicii de cazare şi masă în hoteluri, pensiuni
şi alte unităţi de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07549
(151) 22.11.2012
(732) S.C. VOLTART S.R.L., Str. Didiţel

nr. 33, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VOLTAJ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07582
(151) 22.11.2012
(732) S.C. ORGANIC RETAIL BIO

GROUP S.R.L., Str. Emisferei nr.
30-34, corp C3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

watermelon

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050722; 050724;

270501; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07583
(151) 22.11.2012
(732) VISUAL SOFT S.R.L., Str.

Învingătorilor nr. 24, et. 5, birou 1,
camera 1, Victory Business Center, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOVIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou utilizate la sau în
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legătură cu internetul şi serviciile on-line.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare utilizate la sau în
legătură cu internetul şi serviciile on-line.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii utilizate la
sau în legătură cu internetul şi serviciile
on-line.
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
utilizate la sau în legătură cu internetul şi
serviciile on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07550
(151) 22.11.2012
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

Ajutor! Vreau să slăbesc!

(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau

televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07552
(151) 22.11.2012
(732) S.C. EKO ONLINE MEDIA S.R.L.,

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

(540)

zebramedia ADVERTISING & DESIGN

  
(531) Clasificare Viena:030303; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07553
(151) 22.11.2012
(732) S.C. MALL EXPERT S.R.L., Str.

Cart. Florilor, bl. 43, sc. C, ap. 8, jud.
Harghita, 535500, GHEORGHENI
ROMANIA 

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

(540)

FILAGO

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzare; informaţii
pentru afaceri; prezentarea produselor prin
toate mijloacele pentru vânzare cu amănuntul
pentru terţi; punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de bunuri, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, la standuri sau pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07555
(151) 22.11.2012
(732) RĂSTĂU DANIEL, Sat Sici nr. 45A,

judeţul Sălaj, 457268, COM.
PERICEI ROMANIA 

(540)

Doboş Bathory

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe dietetice de uz medical,
suplimente dietetice.
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate, gătite.
30 Produse de patiserie şi cofetărie.
32 Băuturi şi sucuri din fructe. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor. 
41 Educaţie. 
43 Restaurante.
44 Servicii medicale. 
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07606
(151) 23.11.2012
(732) S.C LEGEND COM S.R.L.,

Str.Stanei nr.29 , sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

officegalaxy
(591) Culori revendicate:roÕu

  
(531) Clasificare Viena:200117; 270502;

270503; 270513; 290101;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07607
(151) 23.11.2012
(732) S.C LEGEND COM S.R.L.,

Str.Stanei nr.29 , sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Helix

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
bleumarin, galben

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07591
(151) 23.11.2012
(732) PASCA VIORICA, Bd. Tineretului

nr. 9, bl. Z3, sc. A, et. 4, ap. 29, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGELLAN FARMECUL LUMII
INTR-O FARURIE!

  
(531) Clasificare Viena:010503; 270125;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07592
(151) 23.11.2012
(732) PASCA VIORICA, Bd. Tineretului

nr. 9, bl. Z3, sc. A, et. 4, ap. 29, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

crepes maison
  
(531) Clasificare Viena:020901; 070124;

080125; 110310; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07593
(151) 23.11.2012
(732) PASCA VIORICA, Bd. Tineretului

nr. 9, bl. Z3, sc. A, et. 4, ap. 29, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Yammi clatite delicioase
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(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
270503; 270519;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07594
(151) 23.11.2012
(732) PASCA VIORICA, Bd. Tineretului

nr. 9, bl. Z3, sc. A, et. 4, ap. 29, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Farfuridi BUNĂTĂŢI BUNĂTĂŢI. DA'
SĂ LE GUSTĂM ŞI NOI!

  
(531) Clasificare Viena:020912; 090701;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07608
(151) 23.11.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SILVER JACKPOT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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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 07596
(151) 23.11.2012
(732) S.C. CGC PERFORMANCE

INVEST S.R.L., Piaţa Romană nr. 9,
sc. C, et. 2, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CGC GROUP

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07609
(151) 23.11.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

GOLD JACKPOT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software pentru
calculatoare, extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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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 07610
(151) 23.11.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

PLATINUM JACKPOT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,

maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 07611
(151) 23.11.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

BRONZE JACKPOT

  
(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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci 21-23.11.2012

transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 07584
(151) 23.11.2012
(732) S.C. OPEN DESIGN S.R.L., Str. Ing.

George Constantinescu nr. 2, sector 2,
020339, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LABORATOARELE CANTACUZINO
(531) Clasificare Viena:191104; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte substanţe 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.
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 sunetelor sau imaginilor;
suporturi magnetice de înregistrarea, discuri
acustice; automate de vânzare şi mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
preclucare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
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.
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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 07612
(151) 23.11.2012
(732) TIRAMISA S.R.L., Str. Scrisul Latin

2, , ORAŞUL ORHEI REPUBLICA
MOLDOVA 

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

(540)

FAGUR

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

270502; 270508; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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 07585
(151) 23.11.2012
(732) S.C. GRATECO-TEHNOPLUS

IMPORT-EXPORT S.R.L., Str.
Constantin Brâncuşi nr. 153, bl. B, et.
9, ap. 156, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

GRATECO TEHNOPLUS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:150709; 260416;

260418; 270503; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
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excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07586
(151) 23.11.2012
(732) ROTARU S&N SOCIETATE IN

COMANDITA, Sat Cervenia, Jud.
Teleorman, , COMUNA CERVENIA
ROMANIA 

(540)

EDY-VIT

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), negru (pantone Process Black
C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07613
(151) 23.11.2012
(732) S.C. VIVRE DECO S.R.L., Şos.

Giurgiului nr. 321, corp C2, et. 1,
Sector 4, *, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

VIVRE

(591) Culori revendicate:negru, orange,
galben, verde, turquaise, mov, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă
(solicităm protecţie pentru întreaga clasă de
produse inclusă în lista alfabetică.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga clasă de produse
inclusă în lista alfabetică).
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07597
(151) 23.11.2012
(732) FLORIN MARE, Aleea Culianu nr.

7, , IAŞI ROMANIA 

(540)

CREATIVE BRAND SAPIENS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07588
(151) 23.11.2012
(732) ACTIVE DISTRIBUTIONS GRUP

S.R.L., Str. Panduri nr. 6A, Jud.
Teleorman, , TURNU MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

ECOPLAC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07598
(151) 23.11.2012
(732) S.C. ZOOM - BIZ S.R.L., Str.

Republicii nr. 2, cam. 2, et. 1, ap. 10,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

BIZ zoombiz your biz

  
(531) Clasificare Viena:261107; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate on-line; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; închirierea timpului de
acces la reţelele globale de computere; poştă
electronică.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială , crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de motoare de căutare pe internet;
închirierea serverelor web; design de software
pentru computere; închirierea software-urilor
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de computere; actualizarea software-ului de
computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07589
(151) 23.11.2012
(732) ACTIVE DISTRIBUTIONS GRUP

S.R.L., Str. Panduri nr. 6A, Jud.
Teleorman, , TURNU MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

ECOCHIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07590
(151) 23.11.2012
(732) ACTIVE DISTRIBUTIONS GRUP

S.R.L., Str. Panduri nr. 6A, Jud.
Teleorman, , TURNU MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

ECOTINCI

  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07599
(151) 23.11.2012
(732) S.C. MARCAMEDIAPRESS S.R.L.,

Str. Calistrat Hogaş nr. 3, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

Ziarul de Roman

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07600
(151) 23.11.2012
(732) S.C. MARCAMEDIAPRESS S.R.L.,

Str. Calistrat Hogaş nr. 3, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Ziarul de Neamţ

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07601
(151) 23.11.2012
(732) S.C. SANO VITA S.R.L., Aleea

Ciocârliei nr. 1, bl. 6, sc. C, ap. 2, Jud.
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

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

(540)

Super Body

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
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dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07602
(151) 23.11.2012
(732) S.C. PRISMA SERVCOM IMPEX

S.R.L., B-dul 1 Decembrie 1918 nr.
89, judeţul Mureş, , TG. MUREŞ
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

PENSIUNE RESTAURANT Passion
FLORARIE

(591) Culori revendicate:crem, gri închis

  
(531) Clasificare Viena:010105; 050521;

250113; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din domeniul sau activitate (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod (vânzare cu amănuntul) publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele din
domeniul de activitate, gestiunea afacerilor

comerciale; lucrări de birou; servicii de
import-export; lanţ de magazine.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurant cu servire rapidă şi
permanenţă, snack-bar, fast-food, cantine,
cofetării, cafenele, cafenele-restaurant, pub,
bar, servicii de catering, pizzerie, terasă de
sezon, rezervare hotel; servicii oferite de
pensiuni, restaurante.
44 Servicii de realizare de aranjamente florale;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii oferite de un salon de masaj; servicii
oferite de florărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07603
(151) 23.11.2012
(732) S.C. GS PROTECT S.R.L., Str.

Azurului nr. 2, ap. 2, judeţul Mureş,
540158, TÂRGU MUREŞ ROMANIA

(540)

GSP SECURITY
PROMPTITUDINE-SIGURANŢĂ-PERF
ORMANŢĂ

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru
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(531) Clasificare Viena:020101; 020116;
260114; 260118; 270515; 290113;  

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

38 Servicii dispecerat de monitorizare a
sistemelor de alarmare şi intervenţie.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi
valorilor precum şi consultanţă în domeniu;
servicii de pază a transporturilor de bunuri şi
valori importante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07604
(151) 23.11.2012
(732) S.C LEGEND COM S.R.L.,

Str.Stanei nr.29 , sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Legend

(591) Culori revendicate:albastru, crem

  
(531) Clasificare Viena:010512; 020914;

200111; 270507; 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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07605
(151) 23.11.2012
(732) S.C LEGEND COM S.R.L.,

Str.Stanei nr.29 , sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OfficeCover by Reymon

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290104;  
(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. 

˜˜˜˜˜˜˜





LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2012 07507
(151) 21.10.2003
(732) P O T O M A C  T O B A C C O

COMPANY Sprl, Verbindingsdok
Oostkaai 13, B-2000, ANTWERPEN
BELGIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

YES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun; ţigarete, ţigări şi trabucuri;
chibrituri.
35 Publicitate şi activităţi promoţionale
publicitare; reclamă; diseminarea de materiale
publicitare şi promoţionale şi de conţinut
publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜




