
OFICIUL   DE  STAT  PENTRU  INVENŢII  SI  MĂRCI BUCUREŞTI 
ROMÂNIA

      CERERI  DE  INREGISTRARE  MARCA  DEPUSE 
IN  PERIOADA 14-18.12.2012

PUBLICATE IN DATA DE 20.12.2012                



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci perioada 14-18.12.2012

1

Cereri M|rci publicate în data de 20.12.2012
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2012

07706
18.12.2012 BOT{U BOGDAN AZARIA

2 M 2012
07839

18.12.2012 S.C. ALEX & COMP S.R.L. FAIN

3 M 2012
08040

14.12.2012 DODI ALUN

4 M 2012
08041

14.12.2012 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. PENNY MARKET ÔTIE CE NE
PLACE

5 M 2012
08042

14.12.2012 S.C. L.C.H. IMPEX TRADING
S.R.L.

ferarra cafe

6 M 2012
08043

14.12.2012 S.C. BERGENBIER S.A. PRIETENUL LA VOLAN SE
CUNOAÔTE

7 M 2012
08044

14.12.2012 FUNDATIA RINGIER
FOUNDATION

Ringier Foundation AJUT{ COPIII !

8 M 2012
08048

14.12.2012 PERSOAN{ FIZIC{
AUTORIZAT{ AVASILC{I
DANIEL CONSTANTIN

emotional

9 M 2012
08049

14.12.2012 POP CRISTIAN-LUDOVIC DOG PATROL PENTRU PAZNICUL
CASEI TALE

10 M 2012
08050

14.12.2012 S.C. YUNUS TRADING S.R.L.
S.C. YUNUS IMPEX S.R.L.
FIRINCIOGULLARI ONDER
ALKAN

AEGEAN ATHENA

11 M 2012
08051

18.12.2012 ASOCIATIA CASA DE
CULTURA

Casa de cultur|

12 M 2012
08052

18.12.2012 ASOCIATIA CASA DE
CULTURA

Premiul literar Augustin Fratila

13 M 2012
08053

14.12.2012 ALTUNCI AHMED DAVID RESTAURANT ALI BABA SPECIFIC
ORIENTAL

14 M 2012
08054

14.12.2012 S.C. CLEVER TECH S.R.L. CLEVER TAXI

15 M 2012
08055

14.12.2012 TASOTTI DANIELA MIHAELA VULTUR

16 M 2012
08056

14.12.2012 Payless ShoeSource Worldwide,
Inc.

FIONI

17 M 2012
08057

14.12.2012 Payless ShoeSource Worldwide,
Inc.

CROSS TREKKERS
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18 M 2012
08059

14.12.2012 S.C. LAROPHARM S.R.L. F{R{ FEBR{ ÔI DURERE VIAÚA
ESTE O PL{CERE

19 M 2012
08060

14.12.2012 S.C. MTM SOLUTIONS S.R.L. BALI'S

20 M 2012
08061

14.12.2012 BIDALAC MARIUS CIPRIAN
PFA

TIMEMANIAC

21 M 2012
08062

14.12.2012 S.C. ROASIST SERVICII S.R.L. ROASIST

22 M 2012
08063

14.12.2012 CASA DE AJUTOR RECIPROC
FOKKUS-INSTITUTIE
FINANCIARA NEBANCARA

CAR C.A.R. FOKKUS-IFN

23 M 2012
08064

17.12.2012 S.C. HILCON S.R.L. DELFIN

24 M 2012
08065

17.12.2012 S.C. HILCON S.R.L. WIN FOR TRADE A BETTER
DRIVING

25 M 2012
08066

17.12.2012 S.C. HILCON S.R.L. TOP AUTO

26 M 2012
08067

17.12.2012 COMAN ANDREI TUDOR voteknot.com

27 M 2012
08068

17.12.2012 COMAN ANDREI TUDOR VK

28 M 2012
08069

17.12.2012 COMAN ANDREI TUDOR voteknot

29 M 2012
08070

17.12.2012 S.C. KLEVEK GROUP S.R.L. eco farm fresh bio

30 M 2012
08071

17.12.2012 S.C. MONGOL RESTAURANT
S.R.L.

quanquan mongol RESTAURANTS

31 M 2012
08072

17.12.2012 S.C. ALMARO MED S.R.L. Almaro Med

32 M 2012
08073

17.12.2012 FERENCZ-SALAMON ISTVAN
IMRE

SZEKELYFOLD

33 M 2012
08074

17.12.2012 FERENCZ-SALAMON ISTVAN
IMRE

SZEKELY KONYVTAR

34 M 2012
08075

17.12.2012 ASOCIATIA ZICCER TANC TAVASZA

35 M 2012
08076

17.12.2012 POP GEORGE M{D{LIN TYPEWRITER

36 M 2012
08077

17.12.2012 CABINET DE AVOCAT LILICA
POPPA

Poppa Avocata
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37 M 2012
08078

17.12.2012 S.C. HUMAN TOOLKIT S.R.L. EDUCATION THROUGH HUMAN
TOOLKIT

38 M 2012
08079

17.12.2012 S.C. MAKE INSTAL
SERV-SECURITY S.R.L.

MAKE SECURITY

39 M 2012
08080

17.12.2012 S.C. NCA DRINKS S.R.L. BIBLIOTHEKA

40 M 2012
08081

17.12.2012 S.C. LORD HOUSE GROUP
S.R.L.

OÚET de PODARI

41 M 2012
08082

17.12.2012 S.C. OMNIPLUS FILADELFIA
S.R.L.

SERVOPLUS

42 M 2012
08083

17.12.2012 S.C. DIREKTASIG FILADELFIA
BROKER S.R.L.

DIREKTASIG FILADELFIA BROKER
DE ASIGURARI

43 M 2012
08084

17.12.2012 S.C. HIGH PERFORMANCE
TEAM S.R.L.

FARA ETICHETA

44 M 2012
08085

17.12.2012 S.C. COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ S.A.

FLORAL

45 M 2012
08086

17.12.2012 BOLOCAN MONICA Amazing People-Exploring Potential

46 M 2012
08087

17.12.2012 BOLOCAN MONICA Amazing Kid

47 M 2012
08088

17.12.2012 S.C. ROYCE SECURITY S.R.L. ROYCE

48 M 2012
08089

17.12.2012 S.C. PEGAS HOLIDAYS S.R.L. pegasholidays wintersun

49 M 2012
08090

17.12.2012 S.C. VIADA S.R.L. viada

50 M 2012
08091

17.12.2012 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

K Classic X-Cite

51 M 2012
08092

17.12.2012 PAN 888 INTERNATIONAL
S.R.L.

PALIAMENT

52 M 2012
08093

17.12.2012 BRANDART STUDIO
COMMUNICATION DESIGN
S.R.L.

ba brandart HABEMUS LOGO

53 M 2012
08094

17.12.2012 BRUNO BAR S.R.L. BRUNO wine bar and bistro
Established 2008

54 M 2012
08095

18.12.2012 S.C. HORECA BAR S.R.L. Antica Pasticceria D'ITALY

55 M 2012
08096

18.12.2012 S.C. PREMIA SOFTWARE
SOLUTIONS S.R.L.

firstcont primul meu cont
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56 M 2012
08099

18.12.2012 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

Viitorul e la Õcoal|

57 M 2012
08100

18.12.2012 IVAN ROXANA BARCA FAN CLUB BUCAREST Mai
mult decat un club

58 M 2012
08101

18.12.2012 VOINEA ADELA GEANINA VOINEA & ASSOCIATES law &
consulting

59 M 2012
08102

18.12.2012 S.C. ORTOVET S.R.L. ORTOVET

60 M 2012
08103

18.12.2012 S.C. NETVEILLANCE S.R.L. netveillance

61 M 2012
08104

18.12.2012 BODNAR VASILE
BODNAR VASILE DRAGOÔ
BARBAT MARIA ANTOANETA

REGENEROL

62 M 2012
08105

18.12.2012 S.C. EUROEXPO TRADE FAIRS
S.R.L.

WORLD OF DRACULA FESTIVAL

63 M 2012
08106

18.12.2012 S.C. SAM MILLS S.R.L. SamMills THE CORN MASTER

64 M 2012
08107

18.12.2012 S.C. TRILULILU S.A. ZONGA MUZICA NELIMITATA
MEREU CU TINE

65 M 2012
08109

18.12.2012 S.C. PRODLACTA S.A. PRODLACTA FABRICA DE LAPTE
BRASOV
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(210) M 2012 07706
(151) 18.12.2012
(732) BOTĂU BOGDAN, Bd. Nicolae

Titulescu nr. 117, bl. 30, sc. 3, ap. 23,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

AZARIA

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07839
(151) 18.12.2012
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., Str.

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

(540)
                

FAIN

 
(531) Clasificare Viena:270503; 270517;  
(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
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci perioada 14-
18.12.2012

6

(210) M 2012 08052
(151) 18.12.2012
(732) A S O C I A T I A  C A S A  D E

CULTURA, Str. G-ral Ion Dragalina
nr. 10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Premiul literar Augustin Fratila

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi magnetici şi optici înregistrări. 
16 Publicaţii periodice, reviste, broşuri,
produsedin hârtie şi carton imprimate. 
35 Publicitate; tratamentul textelor (redactare,
editare), regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 9, 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, librării.
41 Publicare şi publicare on-line, activităţi
culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08053
(151) 14.12.2012
(732) ALTUNCI AHMED DAVID, Şos.

Mihai Bravu nr. 219, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RESTAURANT ALI BABA SPECIFIC
ORIENTAL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08054
(151) 14.12.2012
(732) S.C. CLEVER TECH S.R.L., Aleea

Piatra Mare nr. 1, bl. 11, ap. 4, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
               

CLEVER TAXI

(531) Clasificare Viena:110318; 270502;
270503;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08055
(151) 14.12.2012
(732) TASOTTI DANIELA MIHAELA,

Str. Liviu Rebreanu nr.25, bl.M11,
sc.1, ap.2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VULTUR

 
(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; vată, tampoane, comprese din tifon;
produse din tifon; beţişoare pentru urechi.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură; biberoane; seringi; dispozitive
contraceptive; prezervative.
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35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import -export; comerţ;
comerţ on-line, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 3,5,10, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08056
(151) 14.12.2012
(732) Payless ShoeSource Worldwide,

Inc., Jayhawk Towers, 700 Southwest
Jackson Street, Suite 202, 66603,
TOPEKA S.U.A. KANSAS

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

FIONI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Încălţăminte. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08057
(151) 14.12.2012
(732) Payless ShoeSource Worldwide,

Inc., Jayhawk Towers, 700 Southwest
Jackson Street, Suite 202, 66603,
TOPEKA S.U.A. KANSAS

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

CROSS TREKKERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Încălţăminte. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08059
(151) 14.12.2012
(732) S.C. LAROPHARM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 145 A, judeţul Ilfov, ,
COMUNA BRAGADIRU ROMANIA

(540)

FĂRĂ FEBRĂ ŞI DURERE VIAŢA
ESTE O PLĂCERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
suplimente alimentare de uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08040
(151) 14.12.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
             

 
(531) Clasificare Viena:2805;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08041
(151) 14.12.2012
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
Jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)
   

PENNY MARKET ŞTIE CE NE PLACE

(591) Culori revendicate:roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08042
(151) 14.12.2012
(732) S.C. L.C.H. IMPEX TRADING

S.R.L., Str. Sfântul Niceta nr. 21,
sector 2, 023743, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

ferarra cafe
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(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08043
(151) 14.12.2012
(732) S.C. BERGENBIER S.A., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Clădirea
20, et. 1, Sector 2, 020335,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

PRIETENUL LA VOLAN SE
CUNOAŞTE

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(Pantone 130C), roşu (Pantone 186C)

  
(531) Clasificare Viena:020914; 080701;

110320; 180121; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08060
(151) 14.12.2012
(732) S.C. MTM SOLUTIONS S.R.L.,

Str.Plopului nr. 7, ap. 5, judeţul Alba,
, CÂMPENI ROMANIA 

(540)
                 

BALI'S

(531) Clasificare Viena:260118; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor cosmetice, suplimente alimentare,
cafea şi specialităţi de cafea, ceaiuri, hârtie,
carton şi produse din aceste materiale, produse
de imprimerie, papetărie, mobilier, obiecte
sanitare, produse alimentare, materiale de
construcţii, aparate instrumente chirurgicale,
medicale, dentare, obiecte decorative de
interior şi exterior (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; vânzări on-line şi prin alte
mijloace.
39 Servicii de ambalare, depozitare şi
transport de mărfuri.
42 Creare şi menţinere de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08044
(151) 14.12.2012
(732) F U N D A T I A  R I N G I E R

FOUNDATION, Bdul. Dimitrie
Pompeiu nr. 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

Ringier Foundation AJUTĂ COPIII !

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020723;

020725; 270515;  
(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 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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08048
(151) 14.12.2012
(732) P E R S O A N Ă  F I Z I C Ă

AUTORIZATĂ  AVASILCĂI
DANIEL CONSTANTIN, Str. Petru
Rareş bl. 10, sc. A, et. IV, ap. 20,
judeţul Neamţ, , TÂRGU NEAMŢ
ROMANIA 

(540)
                  

emotional

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

clase:
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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 08061
(151) 14.12.2012
(732) BIDALAC MARIUS CIPRIAN

PFA, Str. Zorilor nr. 16, bl. P10, sc. B,
ap. 11, Jud. Braşov, 500265,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TIMEMANIAC

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; 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; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; marcheting;
administrare comercială a licenţierii
produselor şi serviciilor pentru alte companii;
managementul afacerilor şi consultaţă de
organizare; asistenţă pentru managementul
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;

informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori);
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08062
(151) 14.12.2012
(732) S.C. ROASIST SERVICII S.R.L.,

Str. Traian Grozăvescu nr. 5, bl. PB
92, ap. 15, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

ROASIST

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08049
(151) 14.12.2012
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)
                 

DOG PATROL PENTRU PAZNICUL
CASEI TALE

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

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010105;

020914; 260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şampoane pentru animalele de companie;
cosmetice pentru animale; deodorante pentru
animale de companie; produse de îndepărtare
a petelor provocate de animalele de casă;
produse pentru împrospătarea respiraţiei
animalelor (nu în scop medical); produse de
curăţat pentru litiere; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse veterinare; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz veterinar;

dezinfectante; ciment pentru copitele
animalelor; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; produse pentru
spălarea animalelor; coliere şi zgărzi
antiparazitare pentru animale; suplimente
alimentare pentru animale; suplimente
proteice pentru animale; celule stem pentru uz
veterinar; loţiuni de uz veterinar; remedii de
uz veterinar; medicamente de uz veterinar;
pesticide; scutece absorbante destinate
animalelor de companie; deodorante pentru
litierele animalelor de casă; preparate pentru
exterminarea puricilor; prafuri antipurici
pentru animale; vitamine pentru animale.
6 Clopoţei din metal pentru animale; cuşti
metalice pentru animalele sălbatice; lanţuri
metalice pentru animale; capcane din metal
pentru animalele sălbatice; plăcuţe metalice de
identificare pentru animale.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; pompe de aerare pentru
acvarii; maşini de tuns animalele; incubatoare
pentru ouă.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; aparate
de încălzire pentru acvarii; lămpi de iluminat
pentru acvarii.
16 Publicaţii tipărite referitoare la animale;
pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe; calendare;
fotografii.
18 Îmbrăcăminte pentru animalele de
companie; zgărzi pentru animale; zgărzi
conţinând informaţii medicale, pentru
animalele de companie; zgărzi electronice
pentru animale de companie; hamuri pentru
animale; bice şi articole de şelărie; lese;
botniţe; tolbe de vânătoare; genţi; genţi pentru
transportul animalelor; pături pentru animale.
20 Coteţe pentru animale de companie;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci perioada 14-
18.12.2012

14

culcuşuri pentru animale de companie;
culcuşuri portabile pentru animalele de
companie; perne pentru animalele de
companie; animale împăiate; mese de periat
pentru animale de companie; dispozitive
pentru transportarea animalelor de companie;
stâlpi de zgâriat pentru pisici; plăcute pentru
nume, nemetalice.
21 Cuşti pentru animalele de companie; litiere
pentru animale; piepteni pentru animale; truse
de îngrijit (perii şi pensule) pentru animale;
capcane pentru animale; iesle pentru animale;
terarii de apartament pentru animale; acvarii
de interior; capace pentru acvarii de interior;
colivii pentru pasări; inele pentru pasări;
scăldătoare pentru pasări; vase şi recipiente de
mâncare pentru animale de casă; lopăţele
pentru eliminarea rezidurilor animalelor de
companie; recipiente din plastic pentru
dozarea apei şi mâncării pentru animale de
companie; scăldătoare pentru pasări.
28 Jucării pentru animelele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; articole şi echipament de pescuit.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; hârtie cu nisip pentru
litierele animalelor de companie; nisip aromat
pentru litierele animalelor de companie;
produse pentru litiere; animale vii; peşti vii;
pasări vii; nutreţ fortifiant pentru animale;
produse comestibile de mestecat pentru
animalele de companie; oase comestibile de
ros pentru animalele de companie; delicatese
comestibile pentru animalele de companie;
recompense comestibile pentru animalele de
companie; biscuiţi pentru animalele de
companie; alge pentru alimentaţia animalelor;
germeni de grâu pentru consum animal;
produse pentru îngrăşarea animalelor; sare
pentru animale; hrană pentru peştii din

acvarii; momeli vii pentru pescuit; amestecuri
pentru îngrăşarea păsărilor de curte; hrană şi
seminţe pentru păsări.
35 Regruparea în avantajul terţilor, în cadrul
magazinelor en-gross sau en-detail, ori în
cadrul magazinelor on-line, a animalelor vii,
a hranei, produselor şi accesoriilor destinate
animalelor de companie (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze comod; servicii de
promovare a hranei, produselor şi accesoriilor
destinate animalelor de companie; organizarea
de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare a vânzărilor;
publicarea de texte publicitare; publicitate;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor; servicii de salvare a animalelor de
companie.
41 Cursuri de îngrijire a animalelor de casă;
servicii de dresare a animalelor; spectacole cu
animale; servicii oferite de grădini zoologice;
organizarea de competiţii şi evenimente
sportive şi de divertisment; publicare de texte,
cu excepţia textelor publicitare; publicarea
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor;
producţia de emisiuni radio şi tv; servicii de
fotografiere.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultura şi silvicultură;
servicii de tatuare a animalelor în scopul
identificării lor; servicii de inserare
subcutanată, în animale, de microcipuri, in
scopul urmăririi şi identificării lor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08063
(151) 14.12.2012
(732) CASA DE AJUTOR RECIPROC

F O K K U S - I N S T I T U T I E
FINANCIARA NEBANCARA, Str.
Gării nr. 34, bl. 1, sc. A, judeţul
Covasna, , TÂRGU SECUIESC
ROMANIA 

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

(540)
                   

CAR C.A.R. FOKKUS-IFN

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020723; 070124;

260418; 290113;  
(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 08050
(151) 14.12.2012
(732) S.C. YUNUS TRADING S.R.L., Str.

Strada nr. 2, nr. 49, camera 3, Sat
Afumaţi, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(732) S.C. YUNUS IMPEX S.R.L., Şos.
Vestului nr. 5, bl. 50, sc. A, et. 10, ap.
41, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(732) FIRINCIOGULLARI ONDER
ALKAN, cu resedinţa în România, nr.
615, judeţul Prahova, , SAT
BĂRCĂNEŞTI TURCIA PH

(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 N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)
               

AEGEAN ATHENA

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 051304;

090110; 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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
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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 referitoare la clasa 29 şi clasa 31.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08051
(151) 18.12.2012
(732) A S O C I A T I A  C A S A  D E

CULTURA, Str. G-ral Ion Dragalina
nr. 10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                     

Casa de cultură

 
(531) Clasificare Viena:030719; 070124;

200103; 241711; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi magnetice şi optici pentru
înregistrări.
16 Publicaţii periodice, reviste, broşuri,
produse din hârtie şi carton imprimate.
35 Publicitate; tratamentul textelor (redactare,
editare); regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; librării.
41 Publicare şi publicare on-line;
activităţiculturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08086
(151) 17.12.2012
(732) BOLOCAN MONICA, Intr. Maior

Avram Zenovie nr. 8, et. 1, ap. 3,
sector 3, 030893, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) BONA FIDE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
VERONICA FLOROIU, Calea
Rahovei nr. 303, bl.66, sc.2, ap.59,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

Amazing People-Exploring Potential

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

35 Consultanţă în probleme legate de
personal; recrutare de personal; teste
psihologice pentru selectarea personalului;
evaluarea psihologică a personalului la
angajare; consultanţă pentru planificarea
carierei angajaţilor; evaluarea aptitudinilor,
intereselor şi potenţialului angajaţilor;
asistenţă şi consultanţă pentru managementul
resurselor umane; servicii ale agenţiilor de
locuri de muncă; servicii de întocmire a
ştatelor de plată; organizarea de expoziţii şi
târguri în domeniul resurselor umane.
41 Servicii educaţionale; examinări
educaţionale; informaţii referitoare la
educaţie; servicii de instruire; organizarea şi
susţinerea de seminarii, conferinţe, colocvii de
instruire; consiliere educaţională pentru copii,
adolescenţi şi tineri, părinţi şi familie;
consiliere şi reconsiliere vocaţională; predare
în învăţământ; organizarea de competiţii
educaţionale; servicii de evaluare a gradului
de pregătire pentru scoală la preşcolari;
servicii de evaluare şi îmbunătăţire a stilului
de învăţare al copiilor sau adolescenţilor şi a
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motivaţiei lor şcolare sau academice, după
caz; evaluarea aptitudinilor copiilor sau
adolescenţilor şi descoperirea potenţialului lor
vocational; consilierea tinerilor în cariera;
servicii destinate grădiniţelor, şcolilor şi
liceelor constând în: consiliere pentru
constituirea claselor de elevi în funcţie de
profilul individual al copiilor/adolescenţilor,
consiliere pentru optimizarea relaţiei
educator/profesor-elev, implementarea de
programe de evaluare a dezvoltării şi
aptitudinilor elevilor, implementarea de
strategii de îmbunătăţire a performantei
şcolare, consiliere pentru gestionarea
situaţiilor de criză, evaluarea periodică a
cadrelor didactice.
44 Servicii specifice unui centru de servicii
psihologice; evaluarea psihologică completă a
copiilor şi a gradului de dezvoltare a acestora;
elaborarea de programe personalizate pentru
dezvoltarea armonioasa a copiilor; elaborarea
de programe de pregătire şi consiliere a
părinţilor şi a altor persoane apropiate copiilor
pentru implementarea programelor de
dezvoltare a copiilor; evaluarea psihologică a
comportamentului, personalităţii, intereselor
adolescenţilor şi tinerilor şi a gradului lor de
pregătire pentru viaţă; elaborarea de programe
de dezvoltare individuală a adolescenţilor şi
tinerilor, inclusiv a competenţelor lor
emoţionale şi sociale; elaborarea de programe
individual izate pentru îndreptarea
comportamentelor problematice ale
adolescenţilor şi tinerilor; evaluarea
psihologică a cadrelor didactice; evaluări
clinice şi neuropsihologice; consiliere
parentala şi familială; servicii de terapie
personalizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08087
(151) 17.12.2012
(732) BOLOCAN MONICA, Intr. Maior

Avram Zenovie nr. 8, et. 1, ap. 3,
sector 3, 030893, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) BONA FIDE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
VERONICA FLOROIU, Calea
Rahovei nr. 303, bl.66, sc.2, ap.59,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

Amazing Kid

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii educaţionale; examinări
educaţionale; informaţii referitoare la
educaţie; servicii de instruire; organizarea şi
susţinerea de seminarii, conferinţe, colocvii de
instruire; consiliere educaţională pentru copii,
adolescenţi şi tineri, părinţi şi familie;
consiliere şi reconsiliere vocaţională; predare
în învăţământ; organizarea de competiţii
educaţionale; servicii de evaluare a gradului
de pregătire pentru scoală la preşcolari;
servicii de evaluare şi îmbunătăţire a stilului
de învăţare al copiilor sau adolescenţilor şi a
motivaţiei lor şcolare sau academice, după
caz; evaluarea aptitudinilor copiilor sau
adolescenţilor şi descoperirea potenţialului lor
vocational; consilierea tinerilor în cariera;
servicii destinate grădiniţelor, şcolilor şi
liceelor constând în: consiliere pentru
constituirea claselor de elevi în funcţie de
profilul individual al copiilor/adolescenţilor,
consiliere pentru optimizarea relaţiei
educator/profesor-elev, implementarea de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci perioada 14-
18.12.2012

18

programe de evaluare a dezvoltării şi
aptitudinilor elevilor, implementarea de
strategii de îmbunătăţire a performantei
şcolare, consiliere pentru gestionarea
situaţiilor de criză, evaluarea periodică a
cadrelor didactice.
44  Servicii specifice unui centru de servicii
psihologice; evaluarea psihologică completă a
copiilor şi a gradului de dezvoltare a acestora;
elaborarea de programe personalizate pentru
dezvoltarea armonioasa a copiilor; elaborarea
de programe de pregătire şi consiliere a
părinţilor şi a altor persoane apropiate copiilor
pentru implementarea programelor de
dezvoltare a copiilor; evaluarea psihologică a
comportamentului, personalităţii, intereselor
adolescenţilor şi tinerilor şi a gradului lor de
pregătire pentru viaţă; elaborarea de programe
de dezvoltare individuală a adolescenţilor şi
tinerilor, inclusiv a competenţelor lor
emoţionale şi sociale; elaborarea de programe
individualizate pentru îndreptarea
comportamentelor problematice ale
adolescenţilor şi tinerilor; evaluarea
psihologică a cadrelor didactice; evaluări
clinice şi neuropsihologice; consiliere
parentala şi familială; servicii de terapie
personalizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08074
(151) 17.12.2012
(732) FERENCZ-SALAMON ISTVAN

IMRE, Str. Kossuth Lajos nr. 10,
j u d e ţu l  H a r g h i t a ,  5 3 0 2 2 0 ,
MIERCUREA CIUC 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)

SZEKELY KONYVTAR

  
(531) Clasificare Viena:010307; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; publicaţii; prospecte; imprimate;
cărţi; calendare; broşuri; papetărie; cataloage,
reviste; periodice; ziare. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; publicare cărţi; publicare de texte,
altele decât textele publicitare; publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor;
redactare de texte, altele decât texte
publicitare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08075
(151) 17.12.2012
(732) ASOCIATIA ZICCER, Str. Int.

Tihadar nr.1, ap. 14, judeţul Harghita,
535600, ODORHEIU SECUIESC
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)

TANC TAVASZA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; publicaţii; prospecte; imprimate;
calendare; broşuri; papetărie; cataloage. 
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale;
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08076
(151) 17.12.2012
(732) POP GEORGE MĂDĂLIN, Bd. Ion

Mihalache nr. 315, bl. J, sc. B, ap. 19,
sector 1, 011183, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TYPEWRITER

 
(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); caractere tipografice;
clişee.
30 Cafea, ceai, cacao; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08091
(151) 17.12.2012
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCURESTI

(540)
                  

K Classic X-Cite

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

(300) Prioritate invocată:
 302012035286/15.06.2012/DE
  
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;

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

clase:
6 Încuietori din metal, în special lacăte,
încuietori şi zăvoare pentru biciclete;
dispozitive anti-furt pentru biciclete, în special
încuietori cu cablu şi cu lanţ.
9 Compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare, căşti de protecţie
pentru sport; costume pentru scufundări;
aparate de respirat pentru înot subacvatic;
ochelari (optică); ochelari antiorbire; tocuri
pentru ochelari, rame de ochelari; lentile
pentru ochelari; ochelari de soare; ochelari de
protecţie pentru sport; ergometre; dispozitive
GPS (Sisteme de Poziţionare Globală);
altimetre; busole direcţionale; căşti; dopuri de
urechi pentru scafandri; fluiere de

semnalizare; şosete încălzite electric; cântare;
dispozitive de mână utilizate pentru măsurarea
şi/sau înregistrarea (altele decât pentru uz
medical) diferiţilor parametrii fiziologici sau
altor parametrii, şi anume măsurarea şi/sau
înregistrarea tensiunii arteriale, ventilaţiei,
temperaturii corpului, conductivităţii pielii,
glucozei din sânge, acidului lactic şi pentru
măsurarea şi/sau înregistrarea timpilor,
vitezei, acceleraţiei, altitudinii, temperaturii
mediului, umidităţii şi purităţii; echipamente
electronice pentru date sensibile, pentru
furnizarea de instrucţiuni pentru antrenament
şi pentru afişarea datelor obţinute în timpul
exerciţiului; interfeţe de calculator şi software
pentru produsele menţionate anterior;
binocluri; îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor; tahometre; aparate pentru
încărcarea bateriilor sau a lămpilor cu baterii.
10 Articole ortopedice, în special suporturi în
formă de arc pentru pantofi; bandaje
ortopedice; sphygmotensiometre; pulsometre.
11  Aparate şi dispozitive pentru iluminat,
lămpi, lumini (faruri), în special pentru
biciclete; lămpi cu baterii, lămpi cu halogen
(lămpi pentru faţă şi spate) cu dispozitive de
susţinere.
12 Biciclete, părţi şi accesorii pentru biciclete,
în măsura în care sunt incluse în clasa 12, în
special plase pentru biciclete, plase pentru
bagaje, inele de curăţare a butucilor, coşuri,
huse pentru şa, coarne, scaune pentru copii,
şei, postamente pentru şa, flip-off-uri, lanţuri
pentru roţi, rulmenţi pentru pedale şi piese de
schimb, oglinzi, spiţe, lanţuri, apărători pentru
lanţuri, verigi pentru lanţuri, dispozitive de
adjustare a tensiunii lanţurilor, cadre
protectoare, lanţuri pentru viteze, pedale,
cârlige şi curele pentru pedale, reflectoare,
butuci şi piese de schimb, suporturi pentru
sticle pentru a fi ataşate la biciclete, rulmeţi
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interni, accesorii pentru lanţurile pentru roţi şi
piese de schimb, frâne, părţi pentru frâne şi
piese de schimb, cabluri Bowden, cabluri
interne, cabluri de schimbare, jante,
protectoare pentru roţi, elice, furci, furci de
primăvară, elemente de primăvară, unităţi de
control, ghidoane şi ataşamente pentru ghidon,
mânere  auxi l iare  pentru ghidon,
claxoane,mânere, coşuri de sârmă, suporturi,
stabilizatori, portbagaje, pompe de biciclete şi
piese de schimb, anvelope, camere de aer,
supape, banda RIM, variatoare de lanţ, saboţi
faţă, roţi dinţate, angrenaje, pârghii
protectoare de schimbare a vitezei, benzi de
ghidon şi de oprire, remorci, bare tandem,
rame, curele pentru bagaje, kituri de reparaţii;
unicycl-uri, scutere, dispozitive anti-furt
pentru biciclete.
14 Ceasuri electrice, ceasuri de mână şi
ceasuri de buzunar; instrumente cronometrice,
în special pentru scopuri sportive şi de
agrement.
16 Materiale tipărite, în special cărţi, reviste
(periodice).
18 Genţi pentru sport; rucsacuri, genţi pentru
plajă; genţi legate în jurul taliei; borsete; genţi
pentru încălţăminte.
20 Încuietori din material plastic, în special
lacăte, încuietori şi zăvoare pentru biciclete.
21 Sticle, termosuri, recipiente pentru băut,
sisteme de hidratare, constând dintr-un
rezervor de băut, un tub de băut şi o duză,
rezervoare de băut pentru sisteme de hidratare,
constând dintr-un rezervor de băut, un tub de
băut şi o duză, duze şi conectori pentru
sisteme de hidratare compuse dintr-un
rezervor de băut, un tub de băut şi o duză,
sticle vândute goale; flacoane de băut pentru
călători; dozatoare portabile pentru băuturi;
sticle de plastic vândute goale; sticle pentru
sport vândute goale; sticle cu storcător

(squeeze bottles) vândute goale; sticle având
muştiucuri; sticle având muştiucuri acţionate
prin muşcare; piese pentru oricare dintre
sticlele menţionate anterior, vase de băut şi
ambalaj izolat termic, recipiente stil borsetă şi
rucsac pentru vase de băut şi dozatoare de
băuturi.
24 Prosoape din material textil; prosoape de
microfibră; lenjerie de baie, cu excepţia
îmbrăcămintei; huse pentru biliard; steaguri,
care nu sunt confecţionate din hârtie.
25 Îmbrăcăminte pentru sport, în special haine
pentru alergat, jachete pentru alergat, veste
pentru alergat, cămăşi pentru alergat,
pantaloni scurţi pentru alergat, şosete pentru
alergat, lenjerie pentru sport, costume de baie,
lenjerie de corp pentru sport, costume pentru
sport, pantaloni pentru sport, jachete pentru
sport, haine pentru sport, impermeabile,
jachete, jachete de iarnă, jachete cu glugă,
jachete pentru orice tip de vreme, geci, jachete
pentru exterior, îmbrăcăminte sport din
materiale Soft Shell, paltoane, jachete de club,
cămăşi, tricouri, pulovere, îmbrăcăminte sport
din lână, jerseuri, pantofi de sport, în special
pentru alergare, ciclism, fotbal, sporturi în aer
liber, tenis, sporturi de interior, baschet, golf,
drumeţii montane, drumeţii; tălpi interioare;
eşarfe; cravate; acoperăminte pentru cap, în
special bandane, banderole, şepci, pălării,
şepci de baseball; crampoane pentru ghete de
fotbal; încălţăminte cu talpă anti alunecare.
27 Covoare, în special covoare pentru
gimnastică.
28 Articole de gimnastică şi sportive care nu
sunt incluse în alte clase, în special mingi,
gantere, greutăţi, bănci pentru greutăţi, corzi,
formatori pentru picior, echipament pentru
antrenarea echilibrului, echipamente pentru
aruncare, Frisbees, trambulină, beţe pentru
mers şi drumeţii, inclusiv accesorii pentru
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aceste produse; patine pentru interior, patine
cu rotile, role, patine, sănii, rachete pentru
sport, echipamente pentru exerciţii fizice,
biciclete pentru exerciţiu, benzi de alergare,
aparaturi de vâslit, scutere, skateboard-uri,
plăci pentru valuri, schiuri, legături pentru
schi, screpere pentru schiuri, ceară pentru
schiuri, huse unice pentru schiuri, margini
pentru schiuri, plăci de surf, beţe pentru
schiuri, protectoare pentru fluierul piciorului,
pungi cu bile, mănuşi, suporturi de protecţie
pentru sportivi; echipamente de gimnastică, în
special bastoane speciale pentru antrenament,
benzi elastice acţionate manual pentru
exerciţii fizice, echipament de sport sub formă
de tuburi, mărgele şi scule de mană şi
echipament pentru acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08077
(151) 17.12.2012
(732) CABINET DE AVOCAT LILICA

POPPA, B-dul Unirii nr. 61, bl. F3,
sc. 2, et. 6, ap. 602, sector 3, 030828,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

Poppa Avocata

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:230125; 270501;

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

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08078
(151) 17.12.2012
(732) S.C. HUMAN TOOLKIT S.R.L.,

Str. Al. I.Cuza nr. 22, et. 3, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)
              

EDUCATION THROUGH HUMAN
TOOLKIT

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:200103; 270517;

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;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase). 
41 Educaţie; instruire. 
45 Servicii de mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08079
(151) 17.12.2012
(732) S . C .  M A K E  I N S T A L

SERV-SECURITY S.R.L., Str.
Frăţiei nr. 32, bl. 705, sc. B, et. 2, ap.
9, judeţul Arad, 310301, ARAD
ROMANIA 

(540)
           

MAKE SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241725; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Alarme acustice (sonore), sonerii electrice
de alarmă, alarme, alarme de incendiu,
dispozitive de avertizare antifurt, sonerii de
alarmă electrice, sonerii de semnal, sonerii
(dispozitive de avertizare), camere video,
programe înregistrare operate pe computer,
detectoare de fum, sonerii electrice pentru uşi,

carduri magnetice codate, încuietoare
electrice, aparate electrice pentru
monitorizare, instrumente de observare,
receptoare audio şi video, sirene, carduri
smart, aparate pentru înregistrare video.
45 Consultanţă în materie de securitate,
închirierea alarmelor de incendii, prevenirea
incendiilor, servicii pentru paza casei,
monitorizarea alarmelor de securitate şi
antiefracţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08084
(151) 17.12.2012
(732) S.C. HIGH PERFORMANCE

TEAM S.R.L., Sat. Topile, Jud. Iaşi,
, COM. VALEA SEACA ROMANIA

(540)
                  

FARA ETICHETA

  
(531) Clasificare Viena:240309; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Serviciile agenţiilor locurilor de muncă,
recrutarea personalului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08085
(151) 17.12.2012
(732) S.C.  COMPLEX APICOL

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

(540)

FLORAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08088
(151) 17.12.2012
(732) S.C. ROYCE SECURITY S.R.L.,

Şos. Ştefan cel Mare nr. 42, et. 5, ap.
43, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

ROYCE

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(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 de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08064
(151) 17.12.2012
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10/34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC 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)
             

DELFIN

  
(531) Clasificare Viena:260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08089
(151) 17.12.2012
(732) S.C. PEGAS HOLIDAYS S.R.L.,

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 25,
bl.Wilson, et. 5, , 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)
                    

pegasholidays wintersun

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:040305; 270515;

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

clase:
39 Organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08065
(151) 17.12.2012
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10/34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC 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)
             

WIN FOR TRADE A BETTER
DRIVING

 
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08090
(151) 17.12.2012
(732) S.C. VIADA S.R.L., Str. Primăverii

nr. 30, bl. G/8, sc. E, parter, judeţul
Vaslui, , BÂRLAD ROMANIA 

(540)
                    

viada

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantele şi broderie , panglici şi snururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Articole de gimnastică şi sport necuprinse
în alte clase; decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08066
(151) 17.12.2012
(732) S.C. HILCON S.R.L., Str. Kossuth

Lajos 10/34, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC 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)
               

TOP AUTO

 
(531) Clasificare Viena:180720; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08092
(151) 17.12.2012
(732) PAN 888 INTERNATIONAL

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

(540)
                   

PALIAMENT

  
(531) Clasificare Viena:240105; 240916;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08093
(151) 17.12.2012
(732) B R A N D A R T  S T U D I O

COMMUNICATION DESIGN
S.R.L., Str. Viilor, bl. U6A, sc. A, ap.
1, Jud. Argeş, 110110, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)
                   

ba brandart HABEMUS LOGO

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

  
(531) Clasificare Viena:011501; 011521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08067
(151) 17.12.2012
(732) COMAN ANDREI TUDOR, Splaiul

Unirii nr. 275, sector 3, 030138,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

voteknot.com
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii privind tehnologia informaţiei;
realizarea şi menţinerea paginilor de web, a
portalurilor web şi activităţi conexe acestora;
realizare de software pentru votare în cadrul
platformelor de socializare; platforme de
socializare cu sistem de clasificare a profilelor
pe bază de voturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08068
(151) 17.12.2012
(732) COMAN ANDREI TUDOR, Splaiul

Unirii nr. 275, sector 3, 030138,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
 

VK

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz

  

(531) Clasificare Viena:270519; 270524;
290112;  

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

42 Servicii privind tehnologia informaţiei;
realizarea şi menţinerea paginilor de web, a
portalurilor web şi activităţi conexe acestora;
realizare de software pentru votare în cadrul
platformelor de socializare; platforme de
socializare cu sistem de clasificare a profilelor
pe bază de voturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08094
(151) 17.12.2012
(732) BRUNO BAR S.R.L., Str. Mihail

Mirinescu 16, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BRUNO wine bar and bistro Established
2008

(591) Culori revendicate:bordeaux

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08080
(151) 17.12.2012
(732) S.C. NCA DRINKS S.R.L., Str. 16

Decembrie 1989 nr. 79, sc. A, ap. 13,
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)
                     

BIBLIOTHEKA

  
(531) Clasificare Viena:190701; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08069
(151) 17.12.2012
(732) COMAN ANDREI TUDOR, Splaiul

Unirii nr. 275, sector 3, 030138,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

voteknot

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii privind tehnologia informaţiei;
realizarea şi menţinerea paginilor de web, a
portalurilor web şi activităţi conexe acestora;
realizare de software pentru votare în cadrul
platformelor de socializare; platforme de
socializare cu sistem de clasificare a profilelor
pe bază de voturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08081
(151) 17.12.2012
(732) S.C. LORD HOUSE GROUP

S.R.L., Str. Dezdrobirii nr. 188,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)
                 

OŢET de PODARI

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08070
(151) 17.12.2012
(732) S.C. KLEVEK GROUP S.R.L., Şos.

de Centură nr. 2-4, sat Tunari, jud.
Ilfov, , COMUNA TUNARI
ROMANIA 

(540)
                 

eco farm fresh bio

(591) Culori revendicate:galben, verde
 
(531) Clasificare Viena:050314; 270507;

270508; 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.
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 08082
(151) 17.12.2012
(732) S.C. OMNIPLUS FILADELFIA

S . R . L . ,  N r .  3 1 5 ,  j u d e ţu l
Bistriţa-Năsăud, , SINTEREAG
ROMANIA 

(540)
                

SERVOPLUS

 
(531) Clasificare Viena:241309; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08071
(151) 17.12.2012
(732) S.C. MONGOL RESTAURANT

S.R.L., Str. Ion Ionescu de la Brad nr.
1A, parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
             

quanquan mongol RESTAURANTS
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(531) Clasificare Viena:260201; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08072
(151) 17.12.2012
(732) S.C. ALMARO MED S.R.L., Str.

Traian Popovici (Fosta Unităţii) nr.
79-91, et. 2, sector 3, 031422,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Almaro Med

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 08083
(151) 17.12.2012
(732) S.C. DIREKTASIG FILADELFIA

BROKER S.R.L., Str. Calea
Moldovei nr. 18, judeţul Bistriţa
Năsăud, , BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

DIREKTASIG FILADELFIA BROKER
DE ASIGURARI

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci perioada 14-
18.12.2012

32

(210) M 2012 08073
(151) 17.12.2012
(732) FERENCZ-SALAMON ISTVAN

IMRE, Str. Kossuth Lajos nr. 10,
j u d e ţu l  H a r g h i t a ,  5 3 0 2 2 0 ,
MIERCUREA CIUC 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)

SZEKELYFOLD

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

clase:
16 Publicaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08100
(151) 18.12.2012
(732) IVAN ROXANA, Str. Luica nr. 37,

bl. M59, sc. 1, ap. 9, sector 4, 040989,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                

BARCA FAN CLUB BUCAREST Mai
mult decat un club

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

  
(531) Clasificare Viena:240115; 240701;

241324; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08101
(151) 18.12.2012
(732) VOINEA ADELA GEANINA, Str.

Ireşti nr. 10, sector 1, 013272,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                      

VOINEA & ASSOCIATES law &
consulting

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
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servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08102
(151) 18.12.2012
(732) S.C. ORTOVET S.R.L., Str. Fetiţelor

nr. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORTOVET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08095
(151) 18.12.2012
(732) S.C. HORECA BAR S.R.L., B-dul

Mamaia nr. 292, Lotul II, Construcţia
C 1 ,  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)
               

Antica Pasticceria D'ITALY

  
(531) Clasificare Viena:051307; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
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fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. 
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
baruri; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08103
(151) 18.12.2012
(732) S.C. NETVEILLANCE S.R.L., Str.

Mureşului nr. 58, Jud. Cluj, , CLUJ
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)
               

netveillance

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; 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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 08096
(151) 18.12.2012
(732) S.C. PREMIA SOFTWARE

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Gheorghe
Ionescu Sisesti nr. 144 C, et. 1 camera
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

firstcont primul meu cont
 
(531) Clasificare Viena:011511; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe înregistrare operate pe computer;
programe pentru computer (software
descărcabil); software înregistrat pentru
computere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08104
(151) 18.12.2012
(732) B O D N A R  V A S I L E ,  B d .

Independenţei bl. 29, sc. 1, et. 3, ap.
23, judeţul Maramureş, , SIGHETU
MARMAŢIEI ROMANIA 

(732) BODNAR VASILE DRAGOŞ, Bd.
Independenţei bl. 29, sc. 2, et. 3, ap.
22, judeţul Maramureş, , SIGHETU
MARMAŢIEI ROMANIA 

(732) BARBAT MARIA ANTOANETA,
Calea Victoriei nr. 102-108, sc. A, et.
3, ap. 9, sector 1, , 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)
                 

REGENEROL

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

290103;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 08105
(151) 18.12.2012
(732) S.C. EUROEXPO TRADE FAIRS

S.R.L., Str. Gârlei nr. 1B, corp A, et.
1, birou A.1.14, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCURESTI

(540)
             

WORLD OF DRACULA FESTIVAL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci perioada 14-
18.12.2012

36

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290101;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08106
(151) 18.12.2012
(732) S.C. SAM MILLS S.R.L., Str.

Mioriţei nr. 151, judeţul Satu Mare,
447065, BOTIZ ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

SamMills THE CORN MASTER

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

  
(531) Clasificare Viena:050702; 050704;

090110; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 08107
(151) 18.12.2012
(732) S.C. TRILULILU S.A., Aleea Bâlea

nr. 9G, Corp C3, ap. 2, judeţul Cluj,
400687, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

ZONGA MUZICA NELIMITATA
MEREU CU TINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
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înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 de 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 08109
(151) 18.12.2012
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 4 5 0 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

PRODLACTA FABRICA DE LAPTE
BRASOV

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 08099
(151) 18.12.2012
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA, Str.
Academiei nr. 28-30, Excelsior
Cente r ,  sec to r  1 ,  010016 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Viitorul e la şcoală

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

35 Publicitate. 
41 Educaţie. 
45 Proprietate intelectuală. 

˜˜˜˜˜˜˜


