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(210) M 2012 06985
(151) 31.10.2012
(732) S.C. AGPRESS INTERMEDIA

S.R.L., Nr. 235, Judeţul Arad, ,
ZĂDĂRENI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

ROMÂNUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; publicaţii,
ziare, reviste şi periodice, cărţi; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi;
materiale de instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee (toate produsele incluse în
această clasă).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (toate produsele incluse în această
clasă). 
40 Servicii de tipărire şi fotografice. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (toate serviciile cuprinse
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
(toate serviciile cuprinse în această).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06986
(151) 31.10.2012
(732) CENTRUL MEDICAL DE

DIAGNOSTIC SI TRATAMENT
A M B U L A T O R  N E O M E D ,
Str.Crişului nr. 1, bl. 1, sc. C, ap. 2,
judeţul Braşov, 500283, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Clinica Neomed
(591) Culori revendicate:roşu, verde
 
(531) Clasificare Viena:260401; 261525;

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

clase:
44 Servicii ale clinicilor medicale; servicii de
asistenţă medicală; asistenţă medicală;
îngrijire medicală; consiliere farmaceutică;
terapie fizică; fizioterapie; chirurgie plastică;
servicii prestate de psihologi; servicii de
terapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06987
(151) 31.10.2012
(732) S.C. NEOMED RESEARCH S.R.L.,

Str. Crişului nr. 1, bl. 1, sc. C, ap. 2,
judeţul Braşov, 500283, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Neomed Research
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(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 261525;

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

clase:
42 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi
naturale; studii clinice efectuate cu
medicamente de uz uman; servicii de cercetare
ştiinţifică în scopuri medicale; servicii de
p r o g r a m a r e  c o m p u t e r i z a t ă ,
crearea/designul/mentenanţa de software şi a
platformelor website

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07050
(151) 31.10.2012
(732) S.C. MAGIC YOUNG S.R.L., Şos.

Pipera nr. 9-15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

my center
(591) Culori revendicate:turcoise, albastru,

roşu

  
(531) Clasificare Viena:050506; 270501;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07051
(151) 31.10.2012
(732) MIHALCEA IULIANA, Str.

Dezrobirii nr. 120, Bl. IS4, sc. C, ap.
41, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

TEATRUL ARTISTRY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07067
(151) 31.10.2012
(732) S.C. START PR EVENT S.R.L.,

Bdul. Basarabiei nr. 78, bl. 36, sc. B,
ap. 55, sector 2, , BUCUREŞTI
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)

planBee strategic collaborative responsive
(591) Culori revendicate:galben
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(531) Clasificare Viena:031304; 270502;
270508; 270515; 290102;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07041
(151) 31.10.2012
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L., Bd.

Mamaia nr. 284, Depozit 28, Camera
1 - 2 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţ a ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Barolo RISTORANTE

(591) Culori revendicate:gri

  
(531) Clasificare Viena:040521; 090719;

270501; 270507; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07042
(151) 31.10.2012
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L., Bd.

Mamaia nr. 284, Depozit 28, Camera
1 - 2 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

paperino

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:080106; 080725;

270501; 270508; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07068
(151) 31.10.2012
(732) GRECU OTTIS CLAUDIU, Str.

Patriei nr. 7, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA 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)

SEAQUALIA

(591) Culori revendicate:gri, albastru, bleu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270503;

270507; 290112;  
(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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale

colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07043
(151) 31.10.2012
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L., Bd.

Mamaia nr. 284, Depozit 28, Camera
1 - 2 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

LITTLE TUSCANY

(591) Culori revendicate:maro deschis

  
(531) Clasificare Viena:010301; 061901;

270502; 270503; 270507; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07052
(151) 31.10.2012
(732) S.C. INTACT MEDIA GROUP

S.A., Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea
Grivco Business Center, et. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA TE PRIVEŞTE!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07044
(151) 31.10.2012
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L., Bd.

Mamaia nr. 284, Depozit 28, Camera
1 - 2 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

d Amarone RISTORANTE

(591) Culori revendicate:maro acaju

  
(531) Clasificare Viena:250115; 270509;

270515; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07058
(151) 31.10.2012
(732) S.C. PRO LOGISTIC SERV

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

(540)

S.C. PRO LOGISTIC SECURITY
S.R.L.PAZA SI PROTECTIE

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030701;

030716; 260115; 260118; 260413;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07053
(151) 31.10.2012
(732) A S O C I A T I A  C E N T R U L

CULTURAL RABINDRANATH
TAGORE, Str. Luceafarului nr. 9-11,
Jud. Timiş, 300414, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Namaste india

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(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 07045
(151) 31.10.2012
(732) S.C. MODPACK SYSTEM S.R.L.,

Str. Lacul Balea nr. 1, bl. 86, sc. D, et.
3, ap. 57, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MODPACK SYSTEM

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07046
(151) 31.10.2012
(732) S.C. BUCOVINA S.A., Str.

Humorului nr. 62, Jud. Suceava, ,
SCHEIA ROMANIA 

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

(540)

Bucovina Martinică
(591) Culori revendicate:maro, galben, crem

  
(531) Clasificare Viena:011517; 030114;

030124; 030603; 030719; 080118;
270502; 270503; 290113;  

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

30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07069
(151) 31.10.2012
(732) S.C. FLANCO RETAIL S.A., Şos.

Bucureşti Nord nr. 15-23, Parcul de
Birouri Swan, Clădirea Windsor, et. 5,
judeţul Ilfov, 077190, ORAŞ
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

FLANCO MEREU PESTE ASTEPTARI

  
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 07059
(151) 31.10.2012
(732) ASOCIATIA NAPOCA FOLK,

Piaţa Unirii nr. 19, ap. 1, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Napoca International Folk Festival

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

41 Organizarea de festivaluri muzicale,
concerte şi/sau spectacole; cluburi, cluburi de
noapte; compoziţie muzicală; organizarea de
concursuri; dirijarea de concerte; discotecă;
divertisment; închiriere de înregistrări sonore;
înregistrări sonore; music-hall; orchestre;
organizarea de baluri; spectacole live.
43 Baruri; cafenele; cafenele-restaurant;
restaurante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07047
(151) 31.10.2012
(732) S.C. BUCOVINA S.A., Str.

Humorului nr. 62, Jud. Suceava, ,
SCHEIA ROMANIA 

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

(540)

Barny
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(591) Culori revendicate:maro, galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07054
(151) 31.10.2012
(732) S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.,

Str. Gutinului nr. 3A, Jud. Maramures,
435100, BAIA SPRIE ROMANIA 

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

(540)

TAINA MARAMUREŞULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Produse din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, os de balenă, scoici,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora
sau material plastic.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri,compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,

orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr brun, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri,
condimente; gheaţă, dulciuri.
32 Bere; ape minerale şi băuturi nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07060
(151) 31.10.2012
(732) S.C. MOPAN S.A., Str. Podul Înalt

nr. 1, Corp 1, judeţul Vaslui, ,
VASLUI ROMANIA 

(540)

MOPAN DELICE

  
(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. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07048
(151) 31.10.2012
(732) VASILESCU ELENA, Str. Apele Vii

nr. 40, sector 6, , 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)

Shamballa Style
(531) Clasificare Viena:050520; 260412;

260711; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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 07061
(151) 31.10.2012
(732) ASOCIATIA NAPOCA FOLK,

Piaţa Unirii nr. 19, ap. 1, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

NIFF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de festivaluri muzicale,
concerte şi/sau spectacole; cluburi, cluburi de
noapte; compoziţie muzicală; organizarea de
concursuri; dirijarea de concerte; discotecă;
divertisment; închiriere de înregistrări sonore;
înregistrări sonore; music-hall; orchestre;
organizarea de baluri; spectacole live.
43 Baruri; cafenele; cafenele-restaurant;
restaurante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07070
(151) 31.10.2012
(732) AZARMANECHE DARCO, Str.

Stamate Costache nr. 1, bl. 8C, sc. 1,
et. 10, ap. 42, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEDDING expo
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(591) Culori revendicate:magenta, negru

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial şi publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter educativ, seminarii,
conferinţe, simpozioane, congrese şi saloane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07071
(151) 31.10.2012
(732) AZARMANECHE DARCO, Str.

Stamate Costache nr. 1, bl. 8C, sc. 1,
et. 10, ap. 42, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

B

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270521;

290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial şi publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter educativ, seminarii,
conferinţe, simpozioane, congrese şi saloane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07049
(151) 31.10.2012
(732) S.C. SEREX S.R.L., B-dul Voluntari

nr. 86, Jud. Ilfov, depozit CC10A, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

FOREX

  
(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
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distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele: 5, 8, 11, 20
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07062
(151) 31.10.2012
(732) ŞOIMOŞAN CRISTIAN-IONUT,

Str. M. Eminescu nr. 34, judeţul Arad,
310085, ARAD ROMANIA 

(540)

Cristian Şoimoşan

  
(531) Clasificare Viena:030724; 270501;

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

clase:
8 Cuţite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07055
(151) 31.10.2012
(732) S.C. ADLER KRAFT AMAROY

WIEN S.R.L., Nr. 228, Jud. Arad,
317233, SĂMBĂTENI ROMANIA 

(540)

ADLER KRAFT AMAROY WIEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07072
(151) 31.10.2012
(732) S.C. METROPOLITAN SALES

S.R.L., Bdul. Chişinău nr. 10, bl. M4,
sc. 1, et. 8, ap. 37, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TMGGM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07056
(151) 31.10.2012
(732) S.C. YU HAI YANG IMPEX S.R.L.,

Aleea Cetăţuia nr. 2, bl. M17, sc. 2, et.
6, ap. 102, sector 6, 060834,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EASTSHARK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07063
(151) 31.10.2012
(732) LUICAN DANIEL MARIUS, Str.

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

(540)

Confidence Index
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07057
(151) 31.10.2012
(732) S.C. REMAT VÂLCEA S.A., Nr.

109, Jud. Vâlcea, , COMUNA
BUJORENI ROMANIA 

(540)

REMAT VÂLCEA

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor, colectare, stocare,
sortare, tratarea, reciclarea deşeurilor şi a
materialelor reciclabile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07073
(151) 31.10.2012
(732) S.C. JIN SONG INDUSTRIAL

S.R.L., Bdul. Chişinău nr. 19, bl. A5,
sc. 2, et. 9, ap. 81, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M@G MARAVIS GRADINO

(531) Clasificare Viena:241717; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07064
(151) 31.10.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

Aleea Poet Dimitrie Anghel nr. 1, bl.
M45, sc. 1, et. 4, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGITALMARKET

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  

(531) Clasificare Viena:261501; 270502;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07074
(151) 31.10.2012
(732) S.C. ZIMBRUL SECURITY S.R.L.,

Str. Narciselor nr. 9, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA DOBROEŞTI ROMANIA

(540)

ZIMBRUL
(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030404; 030405;

240109; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază. 
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor pază. 
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
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 07065
(151) 31.10.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

Aleea Poet Dimitrie Anghel nr. 1, bl.
M45, sc. 1, et. 4, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

palms ELECTRONICS

(591) Culori revendicate:indigo închis, mov,
gri deschis, gri închis

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050313;

270503; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate
cu preplată; case înregistratoare, 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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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 07075
(151) 31.10.2012
(732) FEDERATIA ASOCIATIILOR

COMPANIILOR DE UTILITATI
DIN ENERGIE, Şos. Nordului nr. 54
B, ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACUE

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011503; 050315;

270501; 270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii de specialitate în domeniul
energetic. 
35 Servicii de publicitate, relaţii publice.
38 Servicii de comunicare, transmitere de
mesaje, telecomunicaţii.

41 Organizarea de evenimente, educare,
instruire.
42 Servicii de consultanţă în domeniul tehnic
şi energetic, proiectare, cercetare ştiinţifică şi
tehnologică, analiză industrială, dezvoltare în
domeniu.
45 Servicii sociale (relaţii cu ONG-uri,
organizaţii sindicale), consultanţă în domeniul
social, servicii legate de relaţiile cu
autorităţiile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07066
(151) 31.10.2012
(732) ANTOHE-MARICA ALINA

ELENA, Str. Al. Ioan Cuza nr. 7,
sc.B, ap. 13, judeţul Bacău, , ONEŞTI
ROMANIA 

(540)

MONITORUL de Trotuş

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; agenţii de publicitate;
publicitate prin poştă; actualizarea
materialelor publicitare; răspândirea
materialelor publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; intermedierea abonamentelor de
ziar; publicitate prin corespondenţă directă;
distribuirea materialelor publicitare;
distribuirea de eşantioane; reproducerea
documentelor; servicii de structurare în scop
publicitar; servicii de culegere a ştirilor;
publicitate online pe o reţea de computere;
sondaje de opinie; publicitate în aer liber;
producţia de clipuri publicitare; publicarea
textelor publicitare; pregătirea secţiunilor
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publicitare; închirierea de material publicitar;
scrierea textelor publicitare; închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare; sistematizarea informaţiilor în
bazele de date computerizate; transcriere;
dactilografiere; actualizarea materialului
publicitar; procesarea cuvintelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07084
(151) 01.11.2012
(732) S.C. FLEET MANAGEMENT

SERVICES S.R.L., Calea Rahovei nr.
266-268, Corp 60, et. 1, axele D-C
1/2, stâlpii 10 1/2 - 14, camera 15,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LONGLEASE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Servicii de închiriere vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07085
(151) 01.11.2012
(732) S.C. FLEET MANAGEMENT

SERVICES S.R.L., Calea Rahovei nr.
266-268, Corp 60, et. 1, axele D-C
1/2, stâlpii 10 1/2 - 14, camera 15,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SHORTLEASE

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Servicii de închiriere vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07086
(151) 01.11.2012
(732) S.C. FLEET MANAGEMENT

SERVICES S.R.L., Calea Rahovei nr.
266-268, Corp 60, et. 1, axele D-C 1/2,
stâlpii 10 1/2 - 14, camera 15, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLEXILEASE

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Servicii de închiriere vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07087
(151) 01.11.2012
(732) S.C. CHIMALIM S.R.L., Str.

Catanestilor nr. 36, judeţul Vâlcea,
240413, RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

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

29 Cheag.
30 Ceai, condimente, sosuri (ketch-up).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07092
(151) 01.11.2012
(732) S.C. JANIS CLUB S.R.L., Str. Horea

nr. 69, jud. Cluj, 405400, HUEDIN
ROMANIA 

(540)

NIRF
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de festivaluri muzicale,
concerte şi/sau spectacole; cluburi, cluburi de
noapte; compoziţie muzicală; organizarea de
concursuri; dirijarea de concerte; discotecă;
divertisment; închiriere de înregistrări sonore;
înregistrări sonore; music hall; orchestre;
organizarea de baluri; spectacole live.
43 Baruri; cafenele; cafenele-restaurant;
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07076
(151) 01.11.2012
(732) S.C. ANDREEA ESCA S.R.L., Str.

Corbeni nr. 1-3, et. 1, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Buna seara, Romania! Buna seara,
Bucureşti!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07089
(151) 01.11.2012
(732) BENEDEK IOSIF, Str. Bolnoc nr.

42, judeţul Braşov, , SĂCELE
ROMANIA 

(540)

SIRULO NEPTANCEGYUTTES

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii oferite de un ansamblu folcloric;
organizarea de spectacole şi cursuri de iniţiere
cu tematică specifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07077
(151) 01.11.2012
(732) R U S S U  T  T E O D O R

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. Teodor Mihali
nr. 4, ap. 89, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA 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  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ELM 327
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 07093
(151) 01.11.2012
(732) S.C. DIGITAL WEB EXPERT

S.R.L., Calea Victoriei nr. 21-23,
camera 54, et. 5, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

gift books CADOURI DE CITIT

(591) Culori revendicate:maro, negru
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260113; 260405;

261111; 270508; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; publicitate on line; updatarea
materialelor publicitare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea; sistematizarea şi
updatarea informaţiilor în baze de date de
servicii de web log; furnizare de informaţii on
line din serviciile menţionate în această clasă.
36 Asigurări, afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; furnizare de
informaţii on line din domeniul serviciilor
menţionate în această clasă.
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38 Telecomunicaţii; servicii de agenţie de
ştiri; furnizarea de informaţii on line din
domeniul juridic.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea on line de
publicaţii electronice ce nu pot fi descărcate;
publicarea on line de ziare şi de cărţi
electronice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii dede analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii de IT (Information Technology) şi
computere.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07078
(151) 01.11.2012
(732) FORUMUL DEMOCRAT AL

GERMANILOR DIN ROMANIA,
Str. Gen. Magheru nr. 1-3, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

FORUMUL GERMAN

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260414;

260418; 270502; 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci 31.10-02.11.2012

(210) M 2012 07090
(151) 01.11.2012
(732) OUATU CIPRIAN CONSTANTIN,

Str. Păcurari nr. 114, bl. 581, ap. 15,
judeţul Iaşi, 700523, IAŞI ROMANIA

(540)

REPMED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de comunicare prin canale
mass-media, site internet, reviste, blog,
catalog; transmitere de mesaje şi comunicaţii
on-line.
41 Publicarea on-line; organizarea de cursuri
de pregătire prin care se vizează educarea,
informarea, dezvoltarea profesională a
grupului ţintă, profesiunea de reprezentant
medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07091
(151) 01.11.2012
(732) S.C. JANIS CLUB S.R.L., Str. Horea

nr. 69, jud. Cluj, 405400, HUEDIN
ROMANIA 

(540)

Napoca International Rock Festival

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de festivaluri muzicale,
concerte şi/sau spectacole; cluburi, cluburi de
noapte; compoziţie muzicală; organizarea de

concursuri; dirijarea de concerte; discotecă;
divertisment; închiriere de înregistrări sonore;
înregistrări sonore; music hall; orchestre;
organizarea de baluri; spectacole live.
43 Baruri; cafenele; cafenele-restaurant;
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07094
(151) 01.11.2012
(732) BALOGH MARIANA GABRIELA,

Str. Aleea Mărului nr. 3, bl. ZA6G, sc.
A, ap. 56, et. 3, Judeţul Olt, 130127,
SLATINA ROMANIA 

(540)

Brielle natural handmade cosmetics

(591) Culori revendicate:maro (pantone 464
C), verde (pantone 377 C)

  
(531) Clasificare Viena:020301; 050314;

050521; 270502; 270507; 270515;
290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07079
(151) 01.11.2012
(732) S.C. EUROTECH S.R.L., Splai

Bahlui Mal Stâng nr. 25 B, judeţul
Iaşi, 700029, IAŞI ROMANIA 

(540)

TE ŢINEM LA CURENT

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
286C), galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:011503; 140110;

270501; 270508; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
generatoarelor de curent continuu şi alternativ
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Reparaţii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07095
(151) 01.11.2012
(732) S.C. BEAUTY CARNPROD S.R.L.,

Str. Glicinelor nr. 4-14, Complexul
Niky Scorpion, Corpul II, Pavilionul
C, Magazinul nr. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MACELARIA SULTAN BEAUTY PUI
VITA OAIE

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

  
(531) Clasificare Viena:030412; 030413;

260115; 260118; 270503; 270515;
290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07100
(151) 01.11.2012
(732) S.C. WEBSTYLER S.R.L., Str.

Istriei nr. 4, bl. 21E, sc. 1, et. 1, ap. 9,
sector 3, , 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)

WEBSTYLER FORWARD THINKERS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice,
fotografice, cinematografice, optice şi
didactice, 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.
35 Publicitate prin toate mijloacele
mass-media.
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;
creare şi menţinere pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07096
(151) 01.11.2012
(732) S.C. PROSAN LABORATOR DE

PROFILAXIE SANITARA S.R.L.,
Str. Băiuţ nr. 3, bl. D14, sc. D, ap. 36,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Piretronil Forte EC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Insecticid.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07080
(151) 01.11.2012
(732) S.C. TOTO S.R.L., Nr. 90A, judeţul

Maramureş, 437227, LĂPUŞEL
ROMANIA 

(540)

CÂRNAŢI DE SĂPÂNŢA

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

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030420;

060102; 260418; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07101
(151) 01.11.2012
(732) KOBER S.R.L., Str. Uzinei nr. 2, Jud.

Neamţ, , COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE 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)

KOBER PROFESIONAL arteco

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
roşu, indigo

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270512; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07081
(151) 01.11.2012
(732) S.C. CLINICA BLUMED S.R.L.,

Str. Calea Dudeşti nr. 145, et. 2, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BluMed clinics

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 312C), albastru închis
(pantone539C), gri silver (pantone
430C)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 090110;

270502; 270515; 290104;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07102
(151) 01.11.2012
(732) KOBER S.R.L., Str. Uzinei nr. 2, Jud.

Neamţ, , COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE 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)

KOBER 3 IN 1 metall schutzlack

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

  
(531) Clasificare Viena:071522; 250119;

270512; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07097
(151) 01.11.2012
(732) PANA CRISTINA, Str. Doamna

Ghica nr. 5, bl. 3, et. 7, ap. 112, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

egg-dog

(591) Culori revendicate:verde, galben,
arsenic, ocru, galben, portocaliu
închis, galben auriu, roşu cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:080525; 080715;

270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07082
(151) 01.11.2012
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

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

(540)

ALBACHER DUNKEL

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07103
(151) 01.11.2012
(732) KOBER S.R.L., Str. Uzinei nr. 2, Jud.

Neamţ, , COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE 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)

KOBER STUC PRO PROFESIONAL

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

  
(531) Clasificare Viena:260304; 261325;

270503; 270512; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07098
(151) 01.11.2012
(732) PANA CRISTINA, Str. Doamna

Ghica nr. 5, bl. 3, et. 7, ap. 112, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eggburger

(591) Culori revendicate:verde, galben,
arsenic, ocru, galben auriu, roşu
cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:080107; 080525;

080715; 270501; 270524; 290115;  
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(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07104
(151) 01.11.2012
(732) BANCPOST S.A., B-dul Dimitrie

Pompeiu nr. 6A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Depozitul Start Dublu

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07099
(151) 01.11.2012
(732) S . C .  B E S T  F O O D S

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

(540)

PERLA OREZ Bob Rotund Super
Calitate

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

  
(531) Clasificare Viena:050311; 080707;

110320; 250119; 270515; 290114;  
(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07105
(151) 01.11.2012
(732) S.C. TMI TRAINING &

CONSULTING S.R.L. ,  Bd.
Primăverii nr. 51, et. 4+M, ap. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector 1,
PO Box 2-229 BUCUREŞTI

(540)

Practical Leadership

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07083
(151) 01.11.2012
(732) DELICE COSMETICS S.R.L., Str.

9 Mai nr. 8, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

TrueDelice 100% natural

  

(531) Clasificare Viena:261525; 270501;
270515;  

(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.
35 Publicitate şi reclame; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; intermedieri ,  comisionăr i ,
administraţie comercială; lucrări de birou;
organizarea târgurilor şi expoziţiilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare; căutare de
sponsorizare; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
valoarea cu amănuntul.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produse. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07106
(151) 01.11.2012
(732) PANTIS OCTAVIAN DAN, Bd.

Primăverii nr. 51, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
Str. Popa Savu nr. 42, ap. 1, sector 1,
PO Box 2-229 BUCUREŞTI

(540)

Musai List
  
(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
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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 mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07107
(151) 01.11.2012
(732) S.C. OKTOMANIA S.R.L., Str.

Sărărie nr. 45, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Oedosushi

(591) Culori revendicate:portocaliu închis,
roz

  
(531) Clasificare Viena:020701; 260114;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică şi de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07108
(151) 02.11.2012
(732) S.C. DEMACO PRESS S.R.L., Str.

Kossuth Lajos nr. 1, judeţul Harghita,
,  O D O R H E I U  S E C U I E S C
ROMANIA 

(540)

HETI HIRDETO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii periodice on-line.
16 Publicaţii periodice, neperiodice; ziare,
reviste, cărţi, agende, alte materiale tipărite pe
hârtie şi carton.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; lucrări
de birou; publicitate, reclame, publicitate
on-line.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi prezentare prin
materiale necesare acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07123
(151) 02.11.2012
(732) S.C. TOTAL FLEET SOLUTIONS

S.R.L., Str. Labirint nr. 34, ap. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P ARTNERS AGE NT I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

PERPETUUM LEASE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:150718; 270503;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07113
(151) 02.11.2012
(732) STANCIULOV DIANA-SONIA,

Aleea Baraj Cucuteni nr. 4, bl. M5A,
sc. 1, ap. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) GĂGEANU IULIA, Str. Blocurilor
nr. 30, Jud. Argeş, , TOPOLOVENI
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)

CARCINEVO-CARCINOV

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07109
(151) 02.11.2012
(732) S.C. NICOLA COMIMEX S.R.L.,

Str.Sighet nr.3, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Nicola Fondat in anul 1991

(591) Culori revendicate:bej, maro

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07124
(151) 02.11.2012
(732) S.C. ANDREI CONSULTANTA

S.R.L., Str. Candiano Popescu nr. 41,
sector 4, 040581, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GULLIVER Travel

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07125
(151) 02.11.2012
(732) S.C. ANDREI CONSULTANTA

S.R.L., Str. Candiano Popescu nr. 41,
sector 4, 040581, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NaviGo Travel

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci 31.10-02.11.2012

(210) M 2012 07114
(151) 02.11.2012
(732) S.C. LAVITEX PROD S.R.L., Str.

Bucegi nr. 40, Jud. Prahova, ,
BREAZA ROMANIA 

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

(540)

LAVITEX PROD

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260407; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07126
(151) 02.11.2012
(732) LĂCRĂMIOARA BOTEZATU, Str.

Sg. Gheorghe Donici nr. 2, bl. 65, sc.
A, et. 10, ap. 40, sector 5, 051812,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Romanian CSR Awards
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07110
(151) 02.11.2012
(732) S.C. MURPHY MAR S.R.L., Str.

Mihail Birca nr. 22, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Casa Vinurilor
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(531) Clasificare Viena:050710; 270501;
270515;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; în special
regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice, în principal a vinurilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;informaţii
despre produse în vederea comercializării,
agenţii de import-export, difuzare de anunţuri
publicitare, aprovizionare, distribuire de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane),  prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
inclusiv prin magazine on line, publicitatea on
line printr-o reţea computerizată, publicitate
prin corespondenţă, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, afaceri
comerciale, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea
târgurilor pentru scopuri comerciale şi
publicitare, vânzare de produse prin magazine
on line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07118
(151) 02.11.2012
(732) S.C. BARDEAU IMOBILIARE

S.R.L., Str. Episcop Augustin Pacha
nr. 1, ap. 2, 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)

INTERNATIONAL BUSINESS PARK
BANAT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07115
(151) 02.11.2012
(732) S.C. BARDEAU IMOBILIARE

S.R.L., Str. Episcop Augustin Pacha
nr. 1, ap. 2, Jud. 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)

BANAT INTERNATIONAL BUSINESS
PARK

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07111
(151) 02.11.2012
(732) ANDREI IUSUT, Şos. Bucureşti bl.

102, sc. A, ap. 21, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

MEZE
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(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
653C)

  
(531) Clasificare Viena:270514; 270515;

2807; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07116
(151) 02.11.2012
(732) S.C. BARDEAU IMOBILIARE

S.R.L., Str. Episcop Augustin Pacha
nr. 1, ap. 2, Jud. 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)

BANAT BUSINESS INTERNATIONAL
PARK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07127
(151) 02.11.2012
(732) S . C .  R O . W E . N I .

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Bibescu Vodă nr. 2, bl. P5, sector 4,
040152, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RO.WE.NI INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:241507; 241521;

270508; 270511; 270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07119
(151) 02.11.2012
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

Buzoiani Iani nr. 14, sector 1, 011573,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

16 Produse din hârtie şi carton (cărţi, colecţie
de cărţi); materiale de instruire sau
învăţământ, pliante, broşuri.
35 Servicii de editare şi redactare, publicitate,
constituire baze de date.
38 Servicii efectuate prin intermediul
internetului.
39 Difuzare.
41 Publicare, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site-uri cu informaţii
pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07112
(151) 02.11.2012
(732) S.C. DENTSON CLINIC S.R.L., Bd.

Mihai Eminescu nr. 45, judeţul
Botoşani, 710096, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

DENTSON

  
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;

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

clase:
44 Servicii oferite de un cabinet stomatologic
(servicii medicale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07117
(151) 02.11.2012
(732) S.C. BARDEAU IMOBILIARE

S.R.L., Str. Episcop Augustin Pacha
nr. 1, ap. 2, Jud. 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)

BANAT BUSINESS PARK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07120
(151) 02.11.2012
(732) S.C. PROBRAND MARKETING &

LOGISTICS S.R.L., Aleea 1 Teilor
nr. 4, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

NAPOLEON
  
(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.
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30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
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 07121
(151) 02.11.2012
(732) S.C. MILANDRE MG S.R.L., Aleea

Arh. Duiliu Marcu nr. 11, bl. 11, ap.
14, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

choco banana
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;

260418; 270503; 270515; 270524;
290114;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07122
(151) 02.11.2012
(732) S.C. LUBRISTORE S.R.L., Str.

Mihai Eminescu nr. 1, Judeţul
P r a h o v a ,  1 0 5 2 0 0 ,  BĂ I C O I
ROMANIA 

(540)

Lubris

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260203;

261525; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor depozite M 2012 06619, 06620, 06621, 06622, 06623, publicate ca cereri de

marci in data de 18.10.2012, dintr-o regretabila eroare s-au publicat si cu clasa 37 Servicii

de depanare, care ulterior s-au motivat a fi servicii referitoare la calculatoare care sunt

cuprinse in clasa 42. 

S-a facut aceasta corectura in baza de date OSIM si trimis mandatarului o noua notificare.

Clasele corecte sunt clasa 9, 35, 42 cum au fost initial publicate, serviciile legate de

depanare(servicii referitoare la calculatoare) fiind introduse in continutul clasei 42.




