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(210) M 2011 09006
(151) 30.12.2011
(732) RUGEA IONEL, Str. Rozelor bl.

R11, sc. A, et. 6, ap. 25, judeţul
Constanţa, 905500, MANGALIA
ROMANIA 

(540)

MANGALIA MEDIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Informare publică prin mijloace media.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09007
(151) 30.12.2011
(732) GUZU PAUL, Aleea Farului nr. 8,

bl.H6, sc. C, ap. 48, judeţul Constanţa,
905500, MANGALIA ROMANIA 

(540)

CALLATIS MEDIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Informare publică prin mijloace media.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09044
(151) 29.12.2011
(732) S.C. DUOPRIM S.R.L., Str. Lipovei

nr. 12, judeţul Bihor, 410244,
ORADEA ROMANIA 

(540)

DUOPRIM

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

1 Lichid de frână; lichid antigel.
3 Lichid pentru spălare parbrize.
16 Ambalaje din material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09045
(151) 29.12.2011
(732) S . C .  P R O N T O  G & R & A

PRODUCTIE SERVICII SI
COMERT S.R.L., Bdul. Unirii nr. 27,
bl. 15, et.4, ap. 56, sector 5, 040103,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cinci arome in the box

  
(531) Clasificare Viena:050311; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de distribuţie mâncare gătită
(românească şi internatională) în cutii de
carton.
43 Servicii de alimentaţie publică, respectiv
pregătire mâncare gătită (românească şi
internatională).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09047
(151) 29.12.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

proxi

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 200,
pantone 185C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

290112;  
(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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte 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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09048
(151) 29.12.2011
(732) COSTEA CALIN GABRIEL, Str.

Poetului nr. 61, Judeţul Arad, , ARAD
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)

MANDRII CA SUNTEM ARADENI
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09049
(151) 29.12.2011
(732) COSTEA CALIN GABRIEL, Str.

Poetului nr. 61, Judeţul Arad, , ARAD
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)

ARAD, MICA VIENA
  

(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 2011 09057
(151) 30.12.2011
(732) CLT UFA S.A., Bd. Pierre Frieden nr.

45 ,  L-1543 ,  LUXEMBURG
LUXEMBOURG 

(540)

RTL

  (531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09050
(151) 29.12.2011
(732) Colgate-Palmolive Company (A

Delaware Company), 300 Park
Avenue,, 10022, New York S.U.A.
N.Y.

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

(540)

PROTEX PROFESSIONAL
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09058
(151) 30.12.2011
(732) S.C. PANEUROP S.R.L., Str.

Republicii nr. 81, judeţul Mureş,
545600, TÂRNĂVENI ROMANIA 

(540)

Patiseria AMIGO

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

  
(531) Clasificare Viena:020914; 080108;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09053
(151) 29.12.2011
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26 Galaţi - Tg.

Bujor , km. 8, jud. Galaţi, 807325,
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

PERFETTO
  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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; 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 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.
21 Ustensile şi recipienţie pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
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pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând şi
scutece-chilot şi scutece din alte materiale
textile. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09052
(151) 29.12.2011
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26

Galaţi-Tg.Bujor, KM 8, judeţul Galaţi,
807325, VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

TORRO

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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; 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 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); caracter tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09043
(151) 29.12.2011
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Şoseaua Alba Iulia nr. 156,
Judeţul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

Accuret
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou specifice domeniului farmaceutic.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09054
(151) 29.12.2011
(732) RAICU ALEXANDRU IONUT, Str.

Someşul Rece nr. 61, sector 1,
013791, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AR ALEXANDRU RAICU
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270513;  
(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.
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, consultanţă în afaceri.
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;
design vestimentar.
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 2011 09055
(151) 30.12.2011
(732) S . C .  T R A N S I L V A N I A

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Emil
Racoviţă nr. 25, Judeţul Cluj, 400165,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

BRICKS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară incluse în hoteluri de clasă,
servicii de rezervare a cazării pentru călători.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00002
(151) 03.01.2012
(732) S.C. APROV S.A., Str. V. Madgearu

nr. 4, judeţul Sibiu, 551005, MEDIAŞ
ROMANIA 

(540)

APROV S.A.
  

(531) Clasificare Viena:241521; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00001
(151) 03.01.2012
(732) CHIRVASE RADU MIRCEA, Str.

Cutezantei nr. 9, ap. 2, Jud. Mureş,
5 4 0 4 5 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

MARKETING PROFITABIL
  
(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 00005
(151) 03.01.2012
(732) FEDERATIA COMUNITATILOR

EVREIESTI MESIANICE DIN
ROMANIA, Str. Sucevei nr. 23, jud.
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

COMUNITATEA EVREILOR
MESIANICI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00003
(151) 03.01.2012
(732) SMART TRADE S.R.L., Str.

Agârbiciu nr. 5/21, judeţul Sibiu,
550156, SIBIU ROMANIA 

(540)

fabricat.ro
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
7416, 7417, 715, 486), maro (721,
722, 728, 4725), galben (pantone 136,
1365), mov (5005, 5285), albastru
(pantone 652)

  
(531) Clasificare Viena:080101; 260116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00004
(151) 03.01.2012
(732) IVASCU FLORIN, Str. Măicăneşti

nr. 52, sector 1, 013447, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bratara Talisman

  
(531) Clasificare Viena:020904; 020914;

270508;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00012
(151) 04.01.2012
(732) S . C .  N O V A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Str. Aleea
Slatioara nr. 13, bl. C10, sc. B, et. 2,
ap. 15, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MR.BIFFY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00010
(151) 04.01.2012
(732) PETRE VLAD VALENTIN, Str.

Cibinului nr. 2, bl. A 7, ap. 15, sc. A,
judeţul Prahova, 100377, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

KaraokeShow

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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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 00006
(151) 04.01.2012
(732) ALBOIU FLORIN ALEXANDRU,

Str. Ion Manolescu nr. 2, bl. 129, sc.
B, et. 2, ap. 55, sector 6, 061217,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

photosport
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00011
(151) 04.01.2012
(732) S.C. ACTIV VAB S.R.L., Aleea

Sibiana nr. 1, bl. R17, ap. 28, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., Str. Dr.
N. Turnescu nr. 2, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

D'ALE GURII
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00007
(151) 04.01.2012
(732) S.C. PREMIUM ANVELOPE

SERVICE ROTI S.R.L., Str. Cuţitul
de Argint nr. 2B, Locaţia C5/11,
sector 4, 040558, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

PREMIUM anvelope
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 (531) Clasificare Viena:020115; 180121;
270502;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de marketing; informaţii de
afaceri şi comerciale; regruparea în avantajul
terţilor a autovehiculelor, anvelopelor,
pieselor şiaccesoriilor auto (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru
autovehicule; servicii de reşapare şi
vulcanizare a anvelopelor; vopsitorie auto;
spălătorie auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00013
(151) 04.01.2012
(732) POWERHOUSE PROD S.R.L., Str.

Matei Basarab nr. 88, sc. C, ap. 30,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ONORABILA ROMANIE
MUNCA-CINSTE-DREPTATE
  
(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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici

placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci , ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; 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.
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 00008
(151) 04.01.2012
(732) MANAFU VALERICA, Str.

Bărăganului nr. 4, bl. L36, sc. 1, et. 2,
ap. 3, jud. Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

DIVERTBALL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Parcuri de distracţii; închiriere mingii
gonflabile.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 1/2012/1

(210) M 2012 00009
(151) 04.01.2012
(732) S.C. TRANSGHE S.R.L., Sat Bajura,

jud. Botoşani, , DĂRĂBANI
ROMANIA 

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

(540)

TRANSGHE

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE  BOPI 1/CERERI MARCI/ 2012

Referitor depozit reglementar M 2011 08521 publicat in BOPI Cereri marci nr. din data de

s-a constatat o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii corect fiind: 

e EMPATIA Centrul Medical Empatia. 

Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM.




