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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 1/2012/saptamana 2
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2011

08575
09.01.2012 MURGIA ANDREA Detergenţi Vrac Splendido.it

2 M 2011
08734

09.01.2012 S.C. INTEGRA HR S.R.L. JobNetworking

3 M 2011
08779

11.01.2012 S.C. MIB PRODCOM S.R.L. Treci pe verde!

4 M 2011
09046

11.01.2012 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

CHATEAU VLADOIANU

5 M 2011
09051

11.01.2012 S.C. CNM GUARD S.R.L. CNM GUARD

6 M 2012
00015

05.01.2012 S.C. SOFTSTUDIO S.R.L. CONQUEST

7 M 2012
00016

09.01.2012 S.C. INTERMARK S.R.L. Vita tonic Bitter Lemon

8 M 2012
00017

05.01.2012 S.C. AX S.R.L. CASA DE VINURI IORDACHE C.V.I.
Drăgăşani - Fondat 1880

9 M 2012
00018

05.01.2012 S.C. ROMCARD S.A. RomCard Processing the future

10 M 2012
00019

05.01.2012 PACIFIC BIO CULTURA S.R.L. Barca PRIETENII ŞI HRANĂ VIE

11 M 2012
00020

05.01.2012 S.C. GENERAL SECURITY
CONSULTANTS S.R.L.

GESECO SECURITY

12 M 2012
00021

05.01.2012 S.C. PROFITALL CONSULTING
S.R.L.

MAREA LOJA HISTRIA

13 M 2012
00022

05.01.2012 S.C. PROFITALL CONSULTING
S.R.L.

GRAND LODGE HISTRIA

14 M 2012
00023

05.01.2012 S.C. PROFITALL CONSULTING
S.R.L.

MAREA LOJA HISTRIA GRAND
LODGE ROMANIA

15 M 2012
00024

05.01.2012 S.C. MACROMEX S.R.L. GUSTURI NETUNATE

16 M 2012
00025

05.01.2012 S.C. MACROMEX S.R.L. LEGUME NETUNATE

17 M 2012
00026

06.01.2012 S.C. GLINA S.A. MANDY FOODS Pate Vegetal

18 M 2012
00027

06.01.2012 S.C. GLINA S.A. MANDY FOODS
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19 M 2012
00028

06.01.2012 S.C. SUPREME CHOCOLAT
S.R.L.

ulpio FIT Sursă de fibre şi vitamine

20 M 2012
00029

06.01.2012 DUMITRESCU ROMEO Stork-Leleka-Aist-Bocian-Golya

21 M 2012
00030

06.01.2012 ION RADULEA synapser communications

22 M 2012
00031

11.01.2012 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. STRAŞNIC

23 M 2012
00032

11.01.2012 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. GUSTUL STRAŞNIC DE LA ŢARĂ

24 M 2012
00033

06.01.2012 S.C. ART HORECA S.R.L. ibrail Taverna de Artă şi Vin

25 M 2012
00034

06.01.2012 S.C. LIBRA INTERNET BANK
S.A.

CLICK & BANK! www.librabank.ro

26 M 2012
00035

06.01.2012 S.C. XPERT IDEAL S.R.L. WHITE PR

27 M 2012
00036

06.01.2012 ENESCU ALINA ADRIANA ORASUL ANIMALELOR

28 M 2012
00037

06.01.2012 S.C. DANI S.R.L. DELICIU PATISERIE - COFETARIE
- PIZZA

29 M 2012
00038

06.01.2012 SORBAN GYORGYI-MARIA CARTEA DE ACASĂ

30 M 2012
00039

06.01.2012 S.C. BINDER INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

Ops PLEASURE PLAY Tender
naughtiness inside !

31 M 2012
00040

06.01.2012 CASANGIU ADRIAN DAN BALONISSIMO

32 M 2012
00041

06.01.2012 COLUMBEANU ADRIAN IRINEL VOTAŢI SALVAREA

33 M 2012
00042

06.01.2012 COLUMBEANU ADRIAN IRINEL VOTAŢI SALVAREA

34 M 2012
00043

06.01.2012 COLUMBEANU ADRIAN IRINEL VOTAŢI SALVAREA

35 M 2012
00044

06.01.2012 COLUMBEANU ADRIAN IRINEL

36 M 2012
00045

09.01.2012 ALEXANDRU LACRAMIOARA
LUMINITA

COPILUL VERDE

37 M 2012
00046

09.01.2012 S.C. ANADOMCOM S.R.L. D Mini-Kidi
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38 M 2012
00047

09.01.2012 S.C. BALEANU SERVCOM
S.R.L.

ORAVIŢA TV

39 M 2012
00048

09.01.2012 S.C. JOHN PROTECT ACTIV
S.R.L.

JP ACTIV

40 M 2012
00049

09.01.2012 S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. DESCOPERĂ.RO E LUMEA TA !

41 M 2012
00050

09.01.2012 SZEKELY MELINDA
SZEKELY LASZLO

SZEKELY PITYOKAS HAZI
KENYER

42 M 2012
00051

09.01.2012 S.C. TELETIM S.R.L. FAIRS BOOK

43 M 2012
00052

10.01.2012 S.C. REALITATEA MEDIA SA IN
INSOLVENTA

PRIME TIME NEWS

44 M 2012
00053

09.01.2012 S.C. REALITATEA MEDIA SA IN
INSOLVENTA

NEWS ROOM

45 M 2012
00054

09.01.2012 S.C. REALITATEA MEDIA SA IN
INSOLVENTA

MEGA STORY

46 M 2012
00055

09.01.2012 S.C. REALITATEA MEDIA SA IN
INSOLVENTA

NEWS LIFE TIME

47 M 2012
00056

09.01.2012 S.C. REALITATEA MEDIA SA IN
INSOLVENTA

DIMINEAŢA DE ŞTIRI

48 M 2012
00057

09.01.2012 SUN CERT S.R.L. sun cert

49 M 2012
00058

09.01.2012 S.C. CONNECT GUARD
SECURITY S.R.L.

CGS Connect Guard Security

50 M 2012
00059

09.01.2012 DUMITRESCU LUCIAN EMIL autolatest

51 M 2012
00060

09.01.2012 STEFAN CRISTIAN POPA intersitus

52 M 2012
00061

09.01.2012 S.C. J & R ENTERPRISES
S.R.L.

ERFOLG PHILOSOPHY

53 M 2012
00062

11.01.2012 S.C. DTV PROIECT S.R.L. dtv PROIECT

54 M 2012
00063

09.01.2012 WHOKIQUI S.R.L. szekolykok gyermekfesztival

55 M 2012
00064

09.01.2012 MH MEDIA SOLUTION S.R.L. Health Beauty expo

56 M 2012
00065

09.01.2012 MH MEDIA SOLUTION S.R.L. Health Beauty magazine

57 M 2012
00066

09.01.2012 PANAITE ALIN MIRCEA RG Respect Gym
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58 M 2012
00067

09.01.2012 MOVILEANU NICOLAE DANIEL DONEZ DESIGN

59 M 2012
00068

09.01.2012 ASOCIATIA PHILSON YOUNG, SALUT CULTURA! ORCHESTRA
SIMFONICĂ BUCUREŞTI

60 M 2012
00069

09.01.2012 YAN WAL YUN CORPORATION
GROUP CO., LTD.

i-chef

61 M 2012
00070

09.01.2012 YAN WAL YUN CORPORATION
GROUP CO., LTD.

i-chef

62 M 2012
00071

09.01.2012 NICOLAESCU ELENA MIOARA
NICOLAESCU RADU SORIN

DERMART

63 M 2012
00072

09.01.2012 ISPAS LUCIAN CLAUDIU AGS

64 M 2012
00073

09.01.2012 PAUL COSMOVICI FLIT

65 M 2012
00074

09.01.2012 S.C. ANCHOR GRUP S.A. PLAZA ROMANIA MALL APROAPE
DE TINE

66 M 2012
00075

09.01.2012 S.C. ADAMI CONCEPT S.R.L. CASTIGA-TI CASA CU 99 CENTI

67 M 2012
00076

09.01.2012 S.C. ADAMI CONCEPT S.R.L. VANATOAREA DE COMORI

68 M 2012
00077

09.01.2012 S.C. ADAMI CONCEPT S.R.L. HARTA COMORILOR

69 M 2012
00078

09.01.2012 S.C. EXCLUSIV AUTO ENB
S.R.L.

EXCLUSIV AUTO ENB

70 M 2012
00079

09.01.2012 S.C. EXCLUSIV AUTO ENB
S.R.L.

EXCLUSIV AUTO

71 M 2012
00080

09.01.2012 S.C. VETERIN MANAGEMENT
S.R.L.

VETERIN Management

72 M 2012
00081

09.01.2012 S.C. PRIMEX S.R.L. ONLINE Tourism
www,online-tourism.ro

73 M 2012
00082

09.01.2012 THE COCA-COLA COMPANY

74 M 2012
00083

09.01.2012 THE COCA-COLA COMPANY ECOFLEX

75 M 2012
00084

09.01.2012 RFE/RL, INC RADIO EUROPA LIBERA

76 M 2012
00085

09.01.2012 GIA Group Initiative for Animals Orasul Animalelor
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77 M 2012
00086

10.01.2012 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. AKTUALITATEA B1

78 M 2012
00087

10.01.2012 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. Aktualitatea B1

79 M 2012
00088

10.01.2012 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. WIESENTHAL

80 M 2012
00089

10.01.2012 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. SOO Original

81 M 2012
00090

10.01.2012 DE AGOSTINI HELLAS LTD TAXI LA PLIMBARE PRIN
ORASELE LUMII

82 M 2012
00091

10.01.2012 VARDIANU DUMITRU
AUGUSTIN

MSR

83 M 2012
00092

10.01.2012 BOGACIU MUGUREL STEFAN rozarii.ro

84 M 2012
00093

10.01.2012 S.C. VALMEDIA S.R.L. Ceahlăul

85 M 2012
00094

10.01.2012 RAITARU IONUT DANIEL Scandal de Gorj

86 M 2012
00095

10.01.2012 S.C. ONEBRAND S.R.L. ECOsistem

87 M 2012
00096

10.01.2012 S.C. COMPUTER MEDIA ZONE
S.R.L.

IT arena.ro click & buy it

88 M 2012
00097

10.01.2012 S.C. COFFE FAN GUARD
S.R.L.

CF GUARD

89 M 2012
00098

10.01.2012 MARIN CALIN SANDU PICI CU LIPICI

90 M 2012
00100

10.01.2012 ASOCIATIA ACADEMIA DE
ADVOCACY

academia de advocacy

91 M 2012
00101

10.01.2012 STANCIU MISU MIHAEL ANUNTUL ZILEI

92 M 2012
00102

10.01.2012 S.C. DANIROM SECURITY
MOLDOVA S.R.L.

DANIROM SECURITY MOLDOVA

93 M 2012
00103

10.01.2012 S.C. SALSA LOCA S.R.L. ZUMBA-SALSA LOCA

94 M 2012
00104

10.01.2012 Discovery Communications, LLC SCOALA DISCOVERY

95 M 2012
00105

11.01.2012 BARNEATA DAMIAN TARAF CLEANTE

96 M 2012
00106

11.01.2012 ODOROAGA DAN STEFAN grilly tastefully, really
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97 M 2012
00107

11.01.2012 DE AGOSTINI HELLAS LTD BANI DE PE MAPAMOND O
COLECŢIE DE MONEDE ŞI
BANCNOTE REALE DIN LUMEA
LARGĂ

98 M 2012
00108

11.01.2012 MUNTEANU ADRIAN Tabloul meu

99 M 2012
00109

11.01.2012 S.C. ALMAROM LIMITED S.R.L. SIMONA'S Cookshop
KITCHENWARE & STUFF . . .

100 M 2012
00110

11.01.2012 S.C. UNIMED CLINIC S.R.L. U Unimed

101 M 2012
00112

11.01.2012 MIREA RADU CRISTIAN CELLIQ

102 M 2012
00113

11.01.2012 MIREA RADU CRISTIAN CELLARA

103 M 2012
00114

11.01.2012 MIREA RADU CRISTIAN mobi up

104 M 2012
00115

11.01.2012 CĂLBOREAN MARIAN filos

105 M 2012
00116

11.01.2012 CARMEN EMANUELA POPA Carmen Emanuela Popa

106 M 2012
00117

11.01.2012 S.C. LUMIERE ARTISTS S.R.L. Lumiere Artists

107 M 2012
00118

11.01.2012 FUNDATIA DINU PATRICIU SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF BUCHAREST

108 M 2012
00119

11.01.2012 PRIGOANA VASILE SILVIU CRĂCIUN DIN SUFLET DE ROMÂN

109 M 2012
00120

11.01.2012 PRIGOANA VASILE SILVIU O SEARĂ CU....CÂNTEC

110 M 2012
00121

11.01.2012 SERBANESCU MIRCEA IUSTIN HANU' DACILOR

111 M 2012
00122

11.01.2012 BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT

ATTRIBUT

112 M 2012
00123

11.01.2012 BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT

CERONE

113 M 2012
00124

11.01.2012 MAROLA ALEXANDRU IOAN CELEBRI

114 M 2012
00125

11.01.2012 S.C. OSTROVIT S.A. DOMENIILE OSTROV ALB ŞI
ROŞU
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115 M 2012
00126

11.01.2012 PETCU MARIAN VLAD DRACUL

116 M 2012
00127

11.01.2012 S.C. STAR LINE GOLD S.R.L. DEEPINVOGUE

117 M 2012
00128

11.01.2012 S.C. ENNA ART STYLE S.R.L. ENIKA
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(210) M 2011 08575
(151) 09.01.2012
(732) MURGIA ANDREA, Cu rezidenţă în

România, P-ţa Victoriei nr. 5, sc. B,
ap. 3, Timişoara, Jud. Timiş, ,
ITALIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A  T U D O R
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr.5,
sc.D, ap.2, judeţul Timiş Timişoara

(540)

Detergenţi Vrac Splendido.it
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270503;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08734
(151) 09.01.2012
(732) S.C. INTEGRA HR S.R.L., Str.

Donath nr. 114/8, jud. Cluj, 400293,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

JobNetworking

(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.
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 2011 08779
(151) 11.01.2012
(732) S.C. MIB PRODCOM S.R.L., Str.

Traian Vuia nr. 210, Judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

Treci pe verde!

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:261108; 270501;

290103;  
(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.
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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 2011 09051
(151) 11.01.2012
(732) S.C. CNM GUARD S.R.L., Str.

Căpitan Ion Andreescu nr. 111, judeţul
Dâmboviţa, 130041, TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

CNM GUARD

  
(531) Clasificare Viena:020115; 020116;

260104; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09046
(151) 11.01.2012
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

CHATEAU VLADOIANU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00022
(151) 05.01.2012
(732) S.C. PROFITALL CONSULTING

S.R.L., Str. Rotundă nr. 2, bl. Y1C,
ap. 83, sector 3, 032701, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de activităţi
de binefacere, de educare şi formare
permanentă a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00023
(151) 05.01.2012
(732) S.C. PROFITALL CONSULTING

S.R.L., Str. Rotundă nr. 2, bl. Y1C,
ap.  83,  sector 3,  032701,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

MAREA LOJA HISTRIA GRAND
LODGE ROMANIA

  
(531) Clasificare Viena:010501; 020101;

070508; 170507; 200101; 260104;
260116; 270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de activităţi
de binefacere, de educare şi formare
permanentă a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00015
(151) 05.01.2012
(732) S.C. SOFTSTUDIO S.R.L., Calea

Aradului nr. 13, bl. P-72, ap. 6, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

CONQUEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial; gestiunea
afacerilor comerciale, inclusiv magazine
online; administraţie comercială, inclusiv
activităţi de marketing, management,
import-export; lucrări de birou, inclusiv
sondaje de piaţă.
42 Servicii ştiinţifice si 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,
inclusiv crearea şi administrarea de situri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00024
(151) 05.01.2012
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GUSTURI NETUNATE

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00025
(151) 05.01.2012
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LEGUME NETUNATE
 
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00018
(151) 05.01.2012
(732) S.C. ROMCARD S.A., B-dul General

Vasile Milea nr. 2H, subsol, et. 1 şi 3,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RomCard Processing the future

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
280C), grena (pantone 1807C)

  
(531) Clasificare Viena:270512; 270515;

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

clase:
9 Produse de software de sistem şi utilizare;
suport tehnic pentru acestea.
36 Servicii legate de cărţi de credit.
38 Telecomunicaţii.
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; servicii de administrare de sistem
şi exploatare a echipamentelor informatice şi
reţelei; servicii de introducere şi prelucrare a
echipamentelor şi obţinerea de listări; servicii
de bănci de date. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00016
(151) 09.01.2012
(732) S.C. INTERMARK S.R.L.,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

Vita tonic Bitter Lemon
(591) Culori revendicate:alb, galben, roşu,

negru

(531) Clasificare Viena:240901; 270503;
270511; 270524; 290112;  

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

32 Băuturi răcoritoare.
33 Băuturi alcoolice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 32 şi 33 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00017
(151) 05.01.2012
(732) S.C. AX S.R.L., Str. Belşugului nr.

111, judeţul Vâlcea, , DRĂGĂŞANI
ROMANIA 

(540)

CASA DE VINURI IORDACHE C.V.I.
Drăgăşani - Fondat 1880

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270510;

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

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00019
(151) 05.01.2012
(732) PACIFIC BIO CULTURA S.R.L.,

Str. Av. Lt. Vasile Fuică nr. 29, et. 3,
ap. 7, cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Barca PRIETENII ŞI HRANĂ VIE

(591) Culori revendicate:verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:260105; 270501;

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

clase:
35 Publicitate. 
43 Servicii de alimentaţie publică (restaurant
tip hrană vie nepreparată termic).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00020
(151) 05.01.2012
(732) S.C. GENERAL SECURITY

CONSULTANTS S.R.L., Str.
Dorului nr. 4B, sector 5, 051037,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GESECO SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilorşi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00021
(151) 05.01.2012
(732) S.C. PROFITALL CONSULTING

S.R.L., Str. Rotundă nr. 2, bl. Y1C,
ap.  83,  sector  3,  032701,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

MAREA LOJA HISTRIA

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de activităţi
de binefacere, de educare şi formare
permanentă a persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00038
(151) 06.01.2012
(732) SORBAN GYORGYI-MARIA, Str.

Iacob Bologa nr. 3, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

CARTEA DE ACASĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00034
(151) 06.01.2012
(732) S.C. LIBRA INTERNET BANK

S.A., Str. Semilunei nr. 4-6, sector 2,
020797, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLICK & BANK! www.librabank.ro
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(591) Culori revendicate:alb, gri, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:160104; 261501;

270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00039
(151) 06.01.2012
(732) S.C. BINDER INTERNATIONAL

SERVICES S.R.L., Str. Coralilor nr.
69 E, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Ops PLEASURE PLAY Tender
naughtiness inside !

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00040
(151) 06.01.2012
(732) CASANGIU ADRIAN DAN, Str. 1

Decembrie 1918, nr. 5, bl. 312, et. 3,
ap. 7, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

BALONISSIMO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; creare
şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00035
(151) 06.01.2012
(732) S.C. XPERT IDEAL S.R.L., Str.

Nada Florilor nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 4,
ap. 17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole pentru
birou (cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; clişee.
35 Activităţi de promovarea a produselor si
imaginii, vânzări şi servicii de marketing,
servicii de management de business, servicii
de publicitate, producţia de materie de
publicitate şi reclame; servicii de relaţii
publice, cercetare de piaţa şi analize de piaţă;
servicii de cercetare şi informaţii referitoare la
afaceri, publicitate şi marketing; servicii de
cercetare a pietei mass-media şi consultanţă,
planificarea, cumpărarea şi negociere de
spaţiu publicitar; furnizarea de informaţii cu
privire la cele menţionate anterior; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comerciala; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii şi servicii de comunicare.
39 Distribuire de cadouri către terţi.
41 Servicii de editare şi publicare; servicii de
training cu privire la publicitate, marketing,
afaceri, relaţii publice şi comunicare,
producţie de film, video şi de sunet; training
în utilizarea Internet-ului; servicii legate de
educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de
evenimente, târguri, expoziţii, petreceri, nunţi,
botezuri şi alte aniversari; activităţi de
fotografiere şi studiu foto, înregistrare de
evenimente pe suport electronic, fotografic,
audio sau alt mediu media.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie; servicii de
analiză şi cercetare industrială, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor

de calculator; realizarea de siteuri şi pagini de
internet; servicii de design grafic, design de
produs industrial, servicii de editare, servicii
fotografice, servicii de tipărire, servicii studio
de artă, design industrial şi servicii de
dezvoltare, design de ambalaj; servicii de
informare, cercetare şi consultanţă cu privire
la sus-menţionate; servicii de consiliere
referitoare la utilizarea internetului şi
proiectarea de materiale care urmează sa fie
afişate pe Internet; furnizarea de informaţii cu
privire la cele menţionate anterior; proiectare
de decoraţiuni.
45 Servicii personale şi sociale oferite către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indiviziior;

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00030
(151) 06.01.2012
(732) ION RADULEA, Str. Daniel

Danielopolu nr. 40A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

synapser communications

(591) Culori revendicate:balbastru (pantone
647C, 292C)

  
(531) Clasificare Viena:160125; 270524;

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00041
(151) 06.01.2012
(732) COLUMBEANU ADRIAN IRINEL,

Str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et. 1, ap. 6,
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)

VOTAŢI SALVAREA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020914; 180114;

241309; 290112;  
(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,

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, echipament 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.
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.
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 00036
(151) 06.01.2012
(732) ENESCU ALINA ADRIANA, Str.

Transilvaniei nr. 32, sector 1, 010798,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

16 Tipărituri; fotografii.
41 Servicii de educaţie a persoanelor şi de
dresaj al animalelor, sub toate formele.
42 Creare şi menţinere site web.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00031
(151) 11.01.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Podului nr. 133, Jud. Sibiu, 550263,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

STRAŞNIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00032
(151) 11.01.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Podului nr. 133, Jud. Sibiu, 550263,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

GUSTUL STRAŞNIC DE LA ŢARĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00042
(151) 06.01.2012
(732) C O L U M B E A N U  A D R I A N

IRINEL, Str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et.
1, ap. 6, 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)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00033
(151) 06.01.2012
(732) S.C. ART HORECA S.R.L., Str.

Mozaicului nr. 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ibrail Taverna de Artă şi Vin
(531) Clasificare Viena:090110; 110103;

110104; 180323; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00037
(151) 06.01.2012
(732) S.C. DANI S.R.L., Cartier Hipodrom,

Aleea Învăţătorului, bl. M2, parter,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

DELICIU PATISERIE - COFETARIE -
PIZZA
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(591) Culori revendicate:galben, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:020111; 260418;

270509; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00026
(151) 06.01.2012
(732) S.C. GLINA S.A., Intr. Abatorului nr.

5, Jud. Ilfov, , COMUNA GLINA
ROMANIA 

(540)

MANDY FOODS Pate Vegetal

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

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

270503; 270511; 290115;  

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00043
(151) 06.01.2012
(732) COLUMBEANU ADRIAN IRINEL,

Str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et. 1, ap. 6,
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)

VOTAŢI SALVAREA

(531) Clasificare Viena:180108; 180114;
241314;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuiţia, 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.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00027
(151) 06.01.2012
(732) S.C. GLINA S.A., Intr. Abatorului nr.

5, Jud. Ilfov, , COMUNA GLINA
ROMANIA 

(540)

MANDY FOODS

(591) Culori revendicate:galben, bordeaux,
fresh, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:090314; 270502;

270503; 270511; 290115;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00044
(151) 06.01.2012
(732) COLUMBEANU ADRIAN IRINEL,

Str. Uruguay nr. 5, bl. 3, et. 1, ap. 6,
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)

  
(531) Clasificare Viena:020915; 260114;  
(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,
distribuiţia, 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.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00028
(151) 06.01.2012
(732) S.C. SUPREME CHOCOLAT

S.R.L., B-dul Metalurgiei nr. 444-450,
Lotul 5, Hala Producţie, et. 1, Biroul
E-01, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ulpio FIT Sursă de fibre şi vitamine

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

  
(531) Clasificare Viena:050717; 080106;

190303; 290114;  
(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; miere, sirop de melasă;

drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00029
(151) 06.01.2012
(732) DUMITRESCU ROMEO, b-dul

Eroilor nr. 15, bloc A3, sc. 3, ap. 3,
sector 5, 050512, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Stork-Leleka-Aist-Bocian-Golya

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

  
(531) Clasificare Viena:020506; 030707;

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

clase:
5 Preparate chimice pentru diagnosticarea
stării de graviditate; produse farmaceutice şi
de uz veterinar; produse sanitare de uz
medical; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10 Instrumente medicale de diagnosticare şi
testare, aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologie şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
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ortopedice; materiale de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00069
(151) 09.01.2012
(732) YAN WAL YUN CORPORATION

GROUP CO., LTD., 767 Soi Wat
Phai Ngeon, Wat Phai Ngeon Road,
Kwaeng Tungwatdon, Khet Sathorn,
10120, BANGKOK THAILANDA 

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

(540)

i-chef

(591) Culori revendicate:roşu, verde, maro,
alb, galben, negru, gri, albastru,
tradafiriu, roz, bej

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Sos cu piper negru oriental pentru prăjit

(oriental black pepper stir-fry sauce). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00070
(151) 09.01.2012
(732) YAN WAL YUN CORPORATION

GROUP CO., LTD., 767 Soi Wat
Phai Ngeon, Wat Phai Ngeon Road,
Kwaeng Tungwatdon, Khet Sathorn,
10120, BANGKOK THAILANDA 

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

(540)

i-chef

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
portocaliu, alb, galben, negru, gri, bej,
maro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Sos cu curry galben pentru prăjit (yellow
curry stir-fry sauce). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00071
(151) 09.01.2012
(732) NICOLAESCU ELENA MIOARA,

Bdul. Liviu Rebreanu nr. 69, Judeţul
Timiş, 300755, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) NICOLAESCU RADU SORIN,
Bdul. Liviu Rebreanu nr. 69, Judeţul
Timiş, 300755, TIMOŞOARA
ROMANIA 

(540)

DERMART

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale şi de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00045
(151) 09.01.2012
(732) ALEXANDRU LACRAMIOARA

LUMINITA, Str. Barbu Văcărescu nr.
141, bl. 141, sc. B, demisol, ap. 15,
sector 2, 020274, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COPILUL VERDE

  

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

16 Carte educativă cu jocuri şi poezii.
35 Servicii de promovare a cărţii prin website
şi blog.
41 Activităţi pedagogice, evenimente cu scop
cultural şi educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00061
(151) 09.01.2012
(732) S.C. J & R ENTERPRISES S.R.L.,

B-dul Pache Protopopescu nr. 25, et.
4, sect. 2, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ERFOLG PHILOSOPHY

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00072
(151) 09.01.2012
(732) ISPAS LUCIAN CLAUDIU, Bdul.

Chişinău nr. 7, bl. A1, sc. A, et. 10, ap.
42, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

AGS

(531) Clasificare Viena:261325; 270509;  
(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;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00085
(151) 09.01.2012
(732) GIA Group Initiative for Animals,

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 4, bl.T1,
sc. B, ap. 71, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Orasul Animalelor

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00059
(151) 09.01.2012
(732) DUMITRESCU LUCIAN EMIL,

Bd. Ceahlăul nr. 15, bl. 75, sc. 2, et. 5,
ap. 80, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

autolatest
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); în general hârtie, articole
din hârtie şi articole de birou.
35 Publicitate (servicii asigurate de firmele de
publicitate care se ocupă în principal de
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comunicare publică, declaraţii sau anunţuri
prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate
tipurile de produse sau servicii); această clasă
cuprinde în mod particular strângerea la un loc
, în beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.
41 Servicii oferite de persoane sau instituţii
pentru a dezvolta facultăţile mentale ale
persoanelor sau animalelor, ca şi serviciile
destinate divertismentului sau captării atenţiei;
în mod particular, servicii de educaţie a
persoanelor şi dresaj a animalelor sub toate
formele, servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de prezentare a operelor
de artă plastică sau de literatura publicului, în
scopuri culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00073
(151) 09.01.2012
(732) PAUL COSMOVICI, Str. Tache

Ionescu nr. 5, et. 3, ap. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLIT

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  

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

5 Produse şi substanţe pentru combaterea
ţânţarilor, muştelor şi gândacilor, doar pentru
utilizare casnică, în interiorul locuinţelor şi
clădirilor, cu excluderea oricărei alte utilizări
în exteriorul clădirii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00046
(151) 09.01.2012
(732) S.C. ANADOMCOM S.R.L. D, Bd.

Constructorilor nr. 24 A, bl. 44, sc. 3,
ap. 148, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Mini-Kidi

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru, verde, mov, lila, negru

  
(531) Clasificare Viena:020517; 270501;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
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de şelărie.
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.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00047
(151) 09.01.2012
(732) S.C. BALEANU SERVCOM S.R.L.,

Str. F. Grisellini bl. 43, sc. 2, ap.1-2,
judeţul Caraş Severin, , MOLDOVA
NOUĂ 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)

ORAVIŢA TV

(591) Culori revendicate:albastru, verde

(531) Clasificare Viena:261325; 270502;
290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00062
(151) 11.01.2012
(732) S.C. DTV PROIECT S.R.L., Str. Al.

Ioan Cuza nr. 19/3, Jud. Bacău,
601041, ONEŞTI ROMANIA 

(540)

dtv PROIECT

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
9 Aparate şi instrumente stiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, cântărire, măsurare, semnalizare, de
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control (verificare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente aparate şi instrumente
pentru conducerea, comutarea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporturi magnetice de date,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare; aparate şi
instrumente pentru cercetare ştiinţifică în
laboratoare; aparate şi instrumente pentru
navele de control, cum ar fi aparate şi
instrumente pentru măsurarea şi pentru
transmiterea de ordine; aparate şi instrumente
electrice; aparate electrotermice şi anume fiare
de călcat electrice. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare,
serviciile prestate de către contractanţi sau
subcontractanţi in construcţia de clădiri;
serviciile prestate de către persoane sau
organizaţii implicate în restaurarea obiectelor
de la starea lor iniţială sau la conservarea lor
fără a afecta proprietăţile lor fizice sau
chimice; servicii referitoare la construcţia de
clădiri, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie;servicii de întreprinderi specializate
în domeniul construcţiilor, cum ar fi cele de
zugravi, instalatori, instalator sau montatorilor
de încălzire; servicii auxiliare cum ar fi
construcţia, inspecţii ale planurilor de
construcţie;servicii constând în închirierea de
utilaje sau materiale de construcţii; servicii de
reparaţii; diverse servicii de reparaţii, cum ar
fi cele din domeniul energiei electrice, mobilă,
instrumente, unelte; servicii de întreţinere
pentru păstrarea unui obiect în starea sa
originală, fără a modifica oricare dintre
proprietăţile sale; servicii de reparaţii, cum ar
fi cele din domeniul energiei electrice, a
instrumentelor şi a uneltelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00048
(151) 09.01.2012
(732) S.C. JOHN PROTECT ACTIV

S.R.L., Bd. N. Bălcescu nr. 106,
Complexul Comercial John 1, et. 2,
biroul 3, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

JP ACTIV

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

  
(531) Clasificare Viena:010102; 030102;

030122; 270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
42 Creare şi menţinere site.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00063
(151) 09.01.2012
(732) W H O K I Q U I  S .R .L . ,  S t r .

Independenţei nr. 1, Jud. Covasna,
525400, TG. SECUIESC ROMANIA

(540)

szekolykok gyermekfesztival

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020523; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00077
(151) 09.01.2012
(732) S.C. ADAMI CONCEPT S.R.L., Str.

Ceahlău nr. 24, bl. 106, sc. 3, ap. 105,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARTA COMORILOR

  

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00053
(151) 09.01.2012
(732) S.C. REALITATEA MEDIA SA IN

I N S O L V E N T A ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Corp
A, et. 3, cam. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEWS ROOM

(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz,
bleu-gri, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00078
(151) 09.01.2012
(732) S.C. EXCLUSIV AUTO ENB

S.R.L., Str. Intrarea Mangaliei nr.
78A, cam. 4, 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)

EXCLUSIV AUTO ENB

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor şi pieselor de schimb (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Întreţinere şi reparaţii auto; analize şi
testări tehnice a autoturismelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00079
(151) 09.01.2012
(732) S.C. EXCLUSIV AUTO ENB

S.R.L., Str. Intrarea Mangaliei nr.
78A, cam. 4, 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)

EXCLUSIV AUTO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor şi pieselor de schimb (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Întreţinere şi reparaţii auto; analize şi
testări tehnice a autoturismelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00064
(151) 09.01.2012
(732) MH MEDIA SOLUTION S.R.L.,

Calea 13 Septembrie nr. 126A, bl. P
43, sc. 1, et. 5, sector 5, 050729,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Health Beauty expo

(591) Culori revendicate:galben
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  (531) Clasificare Viena:050521; 270508;
290102;  

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

35 Expoziţie; târguri şi expoziţii cu scop
comercial.
41 Expoziţie; târguri şi expoziţii cu scop
cultural, educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00049
(151) 09.01.2012
(732) S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., Str.

Aurel Vlaicu nr. 62-66, et. 6, cam. 42,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DESCOPERĂ.RO E LUMEA TA !

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270508;

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

clase:
16 Publicaţii periodice, almanahuri, reviste,
albume, cataloage, pliante, broşuri; caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; editarea revistelor,
periodicelor. 
40 Tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; jocuri şi concursuri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00065
(151) 09.01.2012
(732) MH MEDIA SOLUTION S.R.L.,

Calea 13 Septembrie nr. 126A, bl. P
43, sc. 1, et. 5, sector 5, 050729,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Health Beauty magazine

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

clase:
16 Revistă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00080
(151) 09.01.2012
(732) S.C. VETERIN MANAGEMENT

S.R.L., Str. Baia Mare nr. 5, bl. 12 B,
sc. A, ap. 19, sector 3, , 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)

VETERIN Management

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270509; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00066
(151) 09.01.2012
(732) PANAITE ALIN MIRCEA, Str.

Jiului nr. 20, judeţul Hunedoara, ,
ANINOASA ROMANIA 

(540)

RG Respect Gym

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270501;

270514; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00074
(151) 09.01.2012
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

Timişoara, nr.26Z, Clădirea Anchor
Plaza, et.11, Corp B, Biroul 11B01 şi
et.12, Corp A, Biroul 12A01, sector 6,
061331, BUCURESTI 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)

PLAZA ROMANIA MALL APROAPE
DE TINE

  
(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 sau reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alte suporturi
media de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplata; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei, calculatoare; software pentru
calculatoare; extinctoare; aceste bunuri
incluzând şi dispozitive de protecţie, de uz
personal ,  împotr iva  accidente lor ;
acumulatoare electrice; aerometre;

amplificatoare; instrumente de alarmă; anozi,
antene; maşini de măsurat şi sortat bani;
busole; programe de calculator; cartele
magnetice; cartele magnetice de identificare;
suporturi de date magnetice şi optice; desene
animate; aparate didactice; telefoane;
dispozite hands-free pentru telefoane; maşini
de facturat; imprimante pentru calculator;
programe pentru jucuri pe calculator; lentile
de contact; magneţi; maşini înregistratoare de
încasat; microfoane; modemuri; ochelari;
muzică descarcabilă; aparate GPS; agende
electronice; melodii (ring tones) descarcabile
pentru telefonul mobil; imagini descarcabile;
aparate pentru prelucrarea de informaţii;
programe înregistrate de operare pe calculator;
publicaţii electronice descărcabile; unităţi de
disc pentru computere; carduri bancare
magnetice sau codificate; carduri magnetice
sau codificate; aparate pentru citirea
cardurilor;cardurielectronice conţinând
informaţii; carduri pentru obţinerea şi stocarea
informaţiilor; carduri de memorie; cartele
preplătite magnetice sau codificate; cartele de
telefon codificate sau magnetice; carduri de
discount magnetice sau codificate.
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); material
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; clişee; aceste
bunuri incluzând (dar nelimitandu-se la):
almanahuri; obiecte de artă gravate şi
litografiate; atlase, batiste de hârtie;
bibliorafturi; bilete; calendare; formulare;
plicuri; manuale; mape de birou; mape pentru
documente; pungi pentru cuptoare cu
microunde; multiplicatoare; publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
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maşini de birou pentru închis plicuri; prosoape
de hârtie; prospecte; pungi şi cutii de ambalaj
din hârtie sau material plastic; maşini de birou
de sigilat; sigilii, ştampile; stegulete din
hârtie; tablouri; tocătoare de hârtie; felicitări;
carduri bancare (altele decât magnetice sau
codificate); carduri (altele decât magnetice sau
codificate); cartele telefonice (altele decât
magnetice sau codificate); reprezentări
grafice; reproduceri grafice; broşuri; cărţi de
vizită; carduri de discount, altele decât cele
magnetice sau codificate; albume; flyere;
flyere publicitare; flyere conţinând diverse
informaţii; pliante; afişe; voucher-ere.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; aceste servicii incluzând (dar
nelimitandu-se la): 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, outlet-uri,
mall-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
abonamente la servicii de telecomunicaţii,
pentru terţi; servicii de promovare a
vânzărilor; servicii de promovare a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi; administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor pentru terţi;
cercetări pentru afaceri; consultanţă pentru
conducerea afacerilor;  consultanţă
profesională în afaceri; expertiză în afaceri;
informaţii despre afaceri; investigaţii pentru
afaceri; servicii de relocare pentru afaceri;
estimări referitoare la afaceri; afişaj; agenţii
de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru

terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
de sponsorizare; cercetarea pieţei; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea preţurilor;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
compilaţii statistice; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consultanţă pentru
probleme legate de personal; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; întocmire de extrase de
conturi; facturare; gestionarea de fişiere
informatice; administrarea hotelurilor;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; vânzare la
licitaţie; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; recrutare de personal; studii
de piaţă; pregătirea şi publicarea de texte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii
de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru servicii de construcţii;
publicitate pentru asigurări; publicitate pentru
afaceri imobiliare; publicitate pentru magazine
şi reţele de magazine, mall-uri; publicitate
pentru bunurile şi serviciile incluse în clasele
9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45; publicitate
pentru servicii de shopping personalizat;
promovarea bunurilor şi serviciilor terţilor
prin distribuirea de carduri de discount şi
voucher-ere; promovarea vânzării de bunuri şi
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servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail, mall-uri; gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi;
servicii de curier publicitar; servicii de
urmărire si monitorizare a mărfurilor;
cumpărarea de mărfuri pentru alţii; servicii de
birou pentru urmărirea şi localizarea fluxurilor
de mărfuri; servicii de card de loialitate;
servicii de vânzare la licitaţie a proprietăţilor
imobiliare; gestionarea unui program de
reducere pentru a permite participanţilor să
obţină reduceri la bunuri şi servicii prin
utilizarea unui card de membru/voucher cu
discount; organizarea de tranzacţii comerciale
prin intermediul magazinelor on-line;
compararea serviciilor de shopping;
organizarea, funcţionarea şi supravegherea
vânzărilor, precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compoziţia,
compilarea sau sistematizarea comunicării
scrise şi înregistrării, şi de asemenea,
compilarea datelor matematice sau statistice;
administraţie comerciala cu privire la
licenţierea de bunuri şi servicii; procesarea
administrativă a comenzilor de achiziţionare;
servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili; gestiunea
afacerilor comerciale pentru artişti; gestiunea
afacerilor comerciale pentru sportivi;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; demonstraţii de bunuri;

servicii de reproducere a documentelor;
servicii de previziuni economice; servicii
oferite de experţi în eficienţă; organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale
şi/sau publicitare; agenţii de informaţii
comerciale; servicii de layout în scopuri
publicitare; marketing; cercetări în marketing;
studii de marketing; servicii de modelling
pentru publicitate sau în scopul promovării
vânzărilor; recrutarea de personal; servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); producţia de
filme publicitare; servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal;
dactilografiere; stenografie; compilarea de
statistici; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
mal-uri, magazine, centre comerciale;
organizarea de campanii de campanii de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
comerciale; organizarea de campanii
publicitare şi de promovare; planificarea şi
supravegherea dezvoltării organizaţionale a
societăţilor; intermedierea de contracte pentru
terţi, privind vânzarea şi cumpărarea de
mărfuri; intermedierea de contracte pentru
terţi, privind prestarea de servicii; magazine
on-line.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; aceste servicii
incluzând (dar nelimitandu-se la) şi: servicii
de administrare de imobile; agenţii de
închiriere proprietăţi imobiliare; agenţii
imobiliare; servicii de cărţi de credit şi de
debit; emiterea de carduri de credit şi de debit;
servicii de emitere de cartele telefonice;
încasări de chirii; concesionări de bunuri
imobiliare; încheiere de contracte de
închiriere; estimări financiare de costuri de
reparaţii; agenţii de încasare a creanţelor;
credite pentru contracte de închiriere; curtaj în
proprietăţi imobiliare; emitere de bonuri
valorice; estimări financiare imobiliare;
estimări imobiliare; consultaţii şi informaţii în
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domeniul financiar, imobiliar; servicii de
finanţare; transfer electronic de fonduri; girare
de proprietăţi imobiliare; împrumuturi cu plată
în rate ori pe bază de amanet; închirieri de
apartamente; închirieri de spaţii pentru
birouri; închirieri de proprietăţi imobiliare;
închirieri de spaţii în mall-uri; închirieri de
exploatări agricole; împrumuturi pe bază de
ipotecă; tranzacţii financiare; servicii pentru
lichidarea unei întreprinderi; investiţii de
capital; girare de imobile; curtaj în bursă;
consultaţii şi informaţii în domeniul
asigurărilor; servicii financiare legate de
proprietăţi imobiliare; servicii de asigurări
legate de imobiliare; servicii de management
pentru proprietăţi imobiliare; servicii de
management pentru investiţii imobiliare;
cumpărarea de proprietăţi imobiliare pentru
terţi; servicii de trusturi de investiţii,
holdinguri; servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv carduri
şi voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele
de fidelizare a clienţilor; emiterea de semne de
valoare; evaluări de proprietăţi imobiliare;
servicii de evaluare; banking; home banking;
strângerea de fonduri în scopuri caritabile;
servicii de management în domeniul imobiliar
cu privire la mall-uri şi centre comerciale;
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing; servicii de sponsorizare
financiară; împrumuturi financiare; fonduri de
investiţii şi economisire; leasing imobiliar;
leasing cu privire la automobile.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
aceste servicii incluzând (dar nelimitandu-se
la): servicii de construcţii şi reparaţii
ansambluri rezidenţiale, mall-uri, proprietăţi
imobiliare; servicii referitoare la construcţia
de clădiri, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie; servicii de închiriere de

echipamente sau material de construcţii;
servicii de reparaţii, şi anume servicii
destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială); instalarea şi repararea
aparatelor pentru condiţionarea aerului;
instalare şi reparaţii de antrepozite; instalare şi
reparaţii de aparate electrice; instalare şi
reparare de ascensoare; întreţinere, reparaţii,
spălarea şi curăţarea automobilelor; instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema;
curăţarea interiorului clădirilor; construcţia
standurilor de expoziţii şi magazine;
informaţii în domeniul construcţiilor şi
reparaţiilor; supervizarea lucrărilor de
construcţii; curăţarea drumurilor; demolări de
construcţii; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţatea la exterior a edificiilor;
lucrări de etanşeizare; instalarea de uşi şi
ferestre; curăţarea geamurilor; instalare şi
reparaţii pentru instalaţii de încălzire; lucrări
de instalaţii; întreţinerea piscinelor; lucrări de
izolare a clădirilor; restaurări de mobilier şi
operă de artă; spălarea edificiilor în exterior;
staţii de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere); construcţii subacvatice; instalarea
şi repararea telefoanelor; lucrări de tencuire;
zidărie; lucrări de zugrăvit; consultanţă în
materie de construcţii; spălătorii de maşini;
încărcarea cartuşelor pentru imprimante.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; aceste
servicii incluzând (dar nelimitandu-se la):
servicii de curierat; distribuţie şi livrare de
bunuri, colete, scrisori; servicii de localizare şi
urmărire pentru colete, scrisori; antrepozitare;
condiţionarea produselor; informaţii în
domeniul traficului, transportului; depozitarea
suporturilor de date sau a documentelor
stocate electronic; închirierea de depozite;
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servicii de expediere; servicii de expediţie;
închirierea de locuri de parcare;
înmagazinarea; livrarea de mărfuri; livrarea de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
mesagerie; mutări; servicii de manipulare şi
încărcare a mărfii; stocare; transport de valori;
distribuirea de ziare; livrarea de flori.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; aceste servicii incluzând
(dar nelimitandu-se la): agenţii de bilete;
servicii de animatori; agenţii de modele pentru
artişti; publicare de cărţi; servicii de publicare;
servicii de casino; studiouri de cinema;
cluburi de noapte; cluburi de sănătate;
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
creşe; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discotecă; parcuri de
distracţie; divertisment radiofonic şi televizat;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri culturale sau educative;
proiecţii de filme cinematografice; jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de loterii, tombole; organizarea de
baluri, de concursuri de frumuseţe;
organizarea de concerte; planificarea de
recepţii; publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor; informaţii în materie
de recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea
de locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; prezentarea de spectacole live;
studiouri de înregistrare; subtitrare;
reprezentaţii teatrale; servicii pentru
organizare de timp liber; servicii de traducere;
furnizarea de servicii educaţionale pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă;
locuri de joacă pentru copii; servicii de
divertisment pentru copii; servicii
educaţionale pentru copii; servicii oferite de o

grădiniţa; cluburi de sport; servicii de cinema;
circuri; conducerea de clase de fitness; servicii
oferite de un disc jockey; organizarea de
spectacole de modă în scopul de divertisment;
servicii de layout, nu în scopuri publicitare;
servicii oferite de biblioteci; servicii oferite de
biblioteci mobile; producţia de emisiuni radio
şi tv, servicii de karaoke; organizarea de
petreceri, carnavaluri, baluri mascate;
închirierea de jucării; scrierea de texte, altele
decât cele publicitare; închirierea de
echipamente pentru jocuri; închirierea de
spaţii sportive; servicii de fitness; servicii
oferite de un antrenor personal.
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;
aceste servicii incluzând (dar nelimitandu-se
la): servicii de design pentru ambalaje;
arhitectură; artă grafică şi design; programare
şi consultanţă pentru calculatoare; consiliere
în domeniul construcţiilor; stabilirea de
planuri pentru construcţii; conversia datelor şi
a programelor informatice; crearea, găzduirea
şi întreţinerea site-urilor web pentru terţi;
decoraţiuni interioare; servicii de design
vestimentar; elaborarea de programe;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închiriere de calculatoare şi programe
informatice; planificare urbanistică;
proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date; stilism (estetică
industrială); studiul şi dezvoltarea de noi
produse pentru terţi; servicii de protecţie
împotriva viruşilor informatici; autentificarea
operelor de artă; servicii de scanare.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
aceste servicii incluzând (dar nelimitandu-se
la): închirierea de îmbrăcăminte; acordarea de
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licenţe de proprietate intelectuală; returnare de
obiecte găsite; servicii de pază şi protecţie;
servicii de supraveghere pentru copii mici;
servicii de shopping personalizat, pentru terţi;
design pentru centre comerciale, mall-uri,
magazine; servicii de lobby; servicii de
supraveghe pentru animalele de companie;
servicii matrimoniale; servicii de întâlnire;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00075
(151) 09.01.2012
(732) S.C. ADAMI CONCEPT S.R.L., Str.

Ceahlău nr. 24, bl. 106, sc. 3, ap. 105,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASTIGA-TI CASA CU 99 CENTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00067
(151) 09.01.2012
(732) MOVILEANU NICOLAE DANIEL,

Str. Caraiman, bl. B3, ap. 1, parter,
Jud. Buzău, 120131, BUZĂU
ROMANIA 

(540)

DONEZ DESIGN

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

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

270509; 290114;  
(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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00076
(151) 09.01.2012
(732) S.C. ADAMI CONCEPT S.R.L., Str.

Ceahlău nr. 24, bl. 106, sc. 3, ap. 105,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00054
(151) 09.01.2012
(732) S.C. REALITATEA MEDIA SA IN

I N S O L V E N T A ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Corp
A, et. 3, cam. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA STORY

(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00068
(151) 09.01.2012
(732) ASOCIATIA PHILSON YOUNG,,

Str. Vespasian nr. 26, sector 1,
010921, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALUT CULTURA! ORCHESTRA
SIMFONICĂ BUCUREŞTI

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00055
(151) 09.01.2012
(732) S.C. REALITATEA MEDIA SA IN

I N S O L V E N T A ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Corp
A, et. 3, cam. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEWS LIFE TIME

(591) Culori revendicate:gri, turcoaz, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00056
(151) 09.01.2012
(732) S.C. REALITATEA MEDIA SA IN

I N S O L V E N T A ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Corp
A, et. 3, cam. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIMINEAŢA DE ŞTIRI

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00081
(151) 09.01.2012
(732) S.C. PRIMEX S.R.L., Str. Peneş

Curcanu nr. 4, judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI 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)

ONLINE Tourism www,online-tourism.ro

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:180501; 180503;

260201; 270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00050
(151) 09.01.2012
(732) SZEKELY MELINDA, Str. Păcii nr.

19, judeţul Covasna, 525400, TÂRGU
SECUIESC ROMANIA 

(732) SZEKELY LASZLO, Str. Păcii nr.
19, judeţul Covasna, 525400, TÂRGU
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)

SZEKELY PITYOKAS HAZI KENYER

  
(531) Clasificare Viena:090110; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate din cereale, produse de
panificaţie; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; informaţii şi sfaturi pentru
consumatori, difuzarea de anunţuri publicitare
on line printr-o reţea computerizată,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare, publicitate on line printr-o
reţea computerizată, prezentare şi vânzare de
produse în magazine proprii; comerţ cu
ridicata al produselor cuprinse în clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00082
(151) 09.01.2012
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

One Coca-Cola Plaza, 30313,
ATLANTA S.U.A. GEORGIA

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:verde

  (531) Clasificare Viena:050315; 050713;
190801; 290103;  

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

21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei;
bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00083
(151) 09.01.2012
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

One Coca-Cola Plaza, 30313,
ATLANTA S.U.A. GEORGIA

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

ECOFLEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); piepteni şi bureţi; perii
(cu excepţia pensulelor); materiale pentru
perii; materiale pentru întreţinerea curăţeniei;
bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00057
(151) 09.01.2012
(732) SUN CERT S.R.L., Aleea Hortensiei

nr. 16, bl. X2, sc. B, ap. 37, jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

sun cert

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00051
(151) 09.01.2012
(732) S.C. TELETIM S.R.L., Str.

Memorandului nr. 14 A, ap. 8, Jud.
T i mi ş ,  1 9 0 0 ,  T I M IŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

FAIRS BOOK

(591) Culori revendicate:ciclam, negru

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

clase:
35 Afaceri comerciale, publicitate, reclamă.
42 Creare şi menţinere de pagini web (site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00052
(151) 10.01.2012
(732) S.C. REALITATEA MEDIA SA IN

I N S O L V E N T A ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176, Corp
A, et. 3, cam. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRIME TIME NEWS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:011509; 260405;

261125; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00058
(151) 09.01.2012
(732) S .C .  CONNECT GUARD

S E C U R I T Y  S . R . L . ,  S t r .
Independenţei bl. B1, ap. 36, judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(540)

CGS Connect Guard Security

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260518; 270515;

270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Instalare, montare sisteme antiefracţie.
38 Dispecerat.
39 Transport valori.
41 Formare profesională, curs agent pază.
42 Proiectare sisteme antiefracţie.
45 Pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00084
(151) 09.01.2012
(732) RFE/RL, INC, 1201 Connecticut

Avenue, NW, Suite 400, 20036,
WASHINGTON DC S.U.A.
WASHINGTON

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

RADIO EUROPA LIBERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Furnizarea de informaţii on-line în
domeniul problemelor de afaceri, problemelor
de afaceri guvernamentale, al problemelor de
comerţ şi politice, de cunoaşterea a modului
de votare şi de cunoaştere a modului de
înregistrare a votului.
38 Telecomunicaţii, servicii de difuzare radio
şi televiziune; servicii de emisie internaţionala
de radio şi de televiziune, agenţii de ştiri şi
informaţii, agenţii de presă, comunicaţii prin
reţele de calculatoare; transmitere de mesaje,
imagini şi date cu ajutorul calculatorului;
transmisii de date din baze de date, informare
prin intermediul reţelelor de comunicaţii;
poştă electronică, comunicaţii prin terminale
de calculatoare, furnizare on-line de forumuri
pentru transmiterea mesajelor referitoare la
ştiri, afaceri publice şi divertisment între
utilizatorii de calculatoare personale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; divertisment radio,
producerea de programe radio şi televiziune;
producerea de programe de ştiri, de afaceri
publice şi de divertisment furnizate

internaţional prin radio şi televiziune;
închiriere de aparatură de radio şi televiziune;
servicii de studiouri de înregistrare; servicii de
dublare; servicii de editare electronică şi
anume publicarea lucrărilor cu text aparţinând
altora în domeniul ştirilor, al afacerilor
publice şi al divertismentului; organizare de
competiţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00060
(151) 09.01.2012
(732) STEFAN CRISTIAN POPA, Str.

Ştefan Negulescu nr. 27, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

intersitus
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00086
(151) 10.01.2012
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AKTUALITATEA B1
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(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
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).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
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.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00087
(151) 10.01.2012
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Aktualitatea B1

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
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).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
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organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
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.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00094
(151) 10.01.2012
(732) RAITARU IONUT DANIEL, Str. 23

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

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

(540)

Scandal de Gorj

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270519;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00090
(151) 10.01.2012
(732) DE AGOSTINI HELLAS LTD,

44-46 Vouliagmenis Avenue, Voula,
16673, ATENA GRECIA 

(740) OFICIUL INTERNATIONAL
PATENTMARK, Str. Dr. N. Turnescu
nr. 2, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

TAXI LA PLIMBARE PRIN ORASELE
LUMII

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau maginilor;
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suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; dispozitive electronice, 3D/DVD,
CD-Rom, programe.
16 Publicaţii, cărti, reviste, jurnale, materiale
tipărite adiacente.
35 Publicitate; publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, pagini web, transmisiuni
radio şi TV, transmisiuni prin web.
39 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00095
(151) 10.01.2012
(732) S.C. ONEBRAND S.R.L., Str.

Anghel Saligny nr. 24, în incinta
Pavilionului B, parter, camera 11,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

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

(540)

ECOsistem

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260105; 270507;

290112;  

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00091
(151) 10.01.2012
(732) V A R D I A N U  D U M I T R U

AUGUSTIN, Str. Piscul Crăsani nr.
43A, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MSR

  
(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,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi 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.
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.
35 Import, vânzare en gros şi cu amănuntul,
regruparea în avantajul terţilor a produselor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, accesoriilor de
pescuit, vânătoare şi camping, armelor şi
muniţiilor de vânătoare şi autoapărare, arcuri
şi arbalete, bricege, cuţite şi macete,
produselor din piele şi înlocuitori de piele,
şepci, pălării şi căşti, produselor de camuflaj,
emblemelor şi brelocurilor, echipamentelor şi
produselor de autoapărare, ceasuri, ochelari,
ambarcaţiuni şi accesorii, binocluri, produse şi
accesorii paintball, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
publicitate, marketing, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzare cu amănuntul, publicitate prin radio si
televiziune, închiriere de material publicitar,
înciriere de spaţii publicitare, închiriere de

timp publicitar în mijloacele de comunicare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, distribuire de
prospecte direct sau prin poştă, administraţie
comercială, lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00088
(151) 10.01.2012
(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)

WIESENTHAL

(591) Culori revendicate:bordo închis
(pantone 202 C), bordo deschis
(pantone 200 C), auriu deschis
(pantone 871 C), auriu închis (pantone
876 C)

  
(531) Clasificare Viena:090717; 250119;

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; carne conservată, preparate din carne,
conserve cu carne, mezeluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00102
(151) 10.01.2012
(732) S.C. DANIROM SECURITY

MOLDOVA S.R.L., Sat Boteşti, str.
Principală nr. 6, judeţul Neamţ, ,
COMUNA GIROV 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)

DANIROM SECURITY MOLDOVA

(591) Culori revendicate:negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:020725; 030109;

270514; 290112;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 00092
(151) 10.01.2012
(732) BOGACIU MUGUREL STEFAN,

Str. Gârleni nr. 8, bl. C83, sc. A,
parter, ap. 1, sector 6, 061653,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

rozarii.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00103
(151) 10.01.2012
(732) S.C. SALSA LOCA S.R.L., Str.

Prevederii nr. 24, bl. G4-G5, sc. B, et.
3, ap. 50, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ZUMBA-SALSA LOCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00089
(151) 10.01.2012
(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)

SOO Original

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C), orange (pantone 021C), galben
(pantone 012C)

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe, legume, conservate, uscate şi fierte;
seminţe prăjite şi neprăjite, sărate şi nesărate,
de floarea soarelui şi dovleac, alune prăjite,
arahide crude şi/sau prăjite, fistic,stafide,
migdale, caju; nuci; chips-uri, snack fooduri
constând în principal din cartofi, alte legume
şi fructe, creveţi, chipsuri pe baza de cartofi.
30 Snack-foods pe bază de faină, porumb,
cereale şi orez; popcorn, pufarine.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00093
(151) 10.01.2012
(732) S.C. VALMEDIA S.R.L., Str. Dragoş

Vodă nr. 8, jud. Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

Ceahlăul

(591) Culori revendicate:albastru
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  (531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00104
(151) 10.01.2012
(732) Discovery Communications, LLC,

One Discovery Palace, 20910, Silver
Spring S.U.A. Maryland

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

(540)

SCOALA DISCOVERY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii educaţionale şi de divertisment în
domeniul programelor de televiziune adresate
copiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00096
(151) 10.01.2012
(732) S.C. COMPUTER MEDIA ZONE

S.R.L., Str. Liviu Rebreanu nr. 29, bl.
M36, sc. 2, et. 6, ap. 72, ,
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)

IT arena.ro click & buy it

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

290112;  
(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,
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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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 00097
(151) 10.01.2012
(732) S.C. COFFE FAN GUARD S.R.L.,

Bd. Mărăşeşti nr. 16 A, bl. Z19, sc. A,
et. 1, ap. 5, judeţul Călăraşi, ,
OLTENIŢA ROMANIA 

(540)

CF GUARD

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb

  
(531) Clasificare Viena:240125; 270515;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea

serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
42 Creare şi menţinere site.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00098
(151) 10.01.2012
(732) MARIN CALIN SANDU, Str.

B.P.Haşdeu nr. 44B, jud. Cluj,
405200, DEJ ROMANIA 

(540)

PICI CU LIPICI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00101
(151) 10.01.2012
(732) STANCIU MISU MIHAEL, Str.

Nicolae Titulescu nr. 94, jud. Olt,
237230, IZBICENI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00100
(151) 10.01.2012
(732) ASOCIATIA ACADEMIA DE

ADVOCACY, B-dul Republicii nr. 9,
jud. Timiş, 300159, 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)

academia de advocacy

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), negru

(531) Clasificare Viena:260401; 270515;
290112;  

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

16 Reviste, broşuri, materiale de informare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; organizarea de forumuri, audieri
publice, seminarii, dezbateri publice;
elaborarea de strategii şi campanii de
advocacy; consultanţă în domeniul advocacy;
organizarea de cursuri şi tranining-uri pe teme
de advocacy; publicare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00105
(151) 11.01.2012
(732) BARNEATA DAMIAN, Str.

Pargarilor nr. 43, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TARAF CLEANTE

(591) Culori revendicate:negru, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:220115; 241713;

270502; 290112;  
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(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00106
(151) 11.01.2012
(732) ODOROAGA DAN STEFAN, Str.

Cernica nr. 7, judeţul Ilfov, 077145,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

grilly tastefully, really

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00115
(151) 11.01.2012
(732) CĂLBOREAN MARIAN, Str.

Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. A, et.
5, ap. 19, sector 6, 061791,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

filos

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi educaţionale şi culturale privind
filosofia; conferinţe, mese rotunde, târguri cu
scop cultural, organizare de discuţii de
filosofie, publicarea de cărţi, reviste, manuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00107
(151) 11.01.2012
(732) DE AGOSTINI HELLAS LTD,

44-46 Vouliagmenis Avenue, Voula,
16673, ATENA GRECIA 

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

(540)

BANI DE PE MAPAMOND O
C O L E CŢ I E  D E  M O N E D E  Ş I
BANCNOTE REALE DIN LUMEA
LARGĂ
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(591) Culori revendicate:galben, roşu, alb,
verde

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270502;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau maginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; dispozitive electronice, CD/DVD,
CD-Rom, programe.
16 Publicaţii, cărti, reviste, jurnale, materiale
tipărite adiacente.
35 Publicitate; publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii, pagini web, transmisiuni
radio şi TV, transmisiuni prin web.
39 Distribuire de material audiovizual.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00108
(151) 11.01.2012
(732) MUNTEANU ADRIAN, Str.

Nordului nr. 4, bl. 4, sc. E, ap. 1,
judeţul Bacău, 600240, BACĂU
ROMANIA 

(540)

Tabloul meu

(591) Culori revendicate:gri, verde

  (531) Clasificare Viena:200103; 270501;
290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; tablouri imprimate pe
pânză, înrămate pe sasiu de lemn.
35 Vânzarea tablourilor on-line prin
intermediul website-ului; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00110
(151) 11.01.2012
(732) S.C. UNIMED CLINIC S.R.L., Str.

Basarabilor, Jud. Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(540)

U Unimed

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 241707;

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00120
(151) 11.01.2012
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

O SEARĂ CU....CÂNTEC

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

35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special producţia de
spectacole).
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator (în special creare şi
menţinere site-uri web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00109
(151) 11.01.2012
(732) S.C. ALMAROM LIMITED S.R.L.,

Str. Ion Mihalache nr. 98, bl. 44A, sc.
A, ap. 26, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SIMONA'S Cookshop KITCHENWARE
& STUFF . . .

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate).
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00116
(151) 11.01.2012
(732) CARMEN EMANUELA POPA,

Bdul. Gheorghe Magheru nr. 32-36,
sc. A, et. 5, ap. 32, sector 1, 010337,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Carmen Emanuela Popa

  
(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 2012 00124
(151) 11.01.2012
(732) MAROLA ALEXANDRU IOAN,

Str. Carpaţi nr. 10, sc. C, ap. 8, judeţul
Bacău, 600085, BACĂU ROMANIA

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

CELEBRI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00117
(151) 11.01.2012
(732) S.C. LUMIERE ARTISTS S.R.L.,

Str. Emil Gârleanu nr. 133, sector 3,
031142, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Lumiere Artists

  (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 00118
(151) 11.01.2012
(732) FUNDATIA DINU PATRICIU,

Clădirea Lakeview, Bdul. Barbu
Văcărescu nr. 301-311, et. 14, sector
2, 020276, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF BUCHAREST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00112
(151) 11.01.2012
(732) MIREA RADU CRISTIAN, Str.

Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, sc. A,
et. 2, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CELLIQ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi auto şi de birou pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare auto de baterii
pentru telefoane mobile, căşti cu fir pentru
telefoane mobile, căşti fără fir pentru
telefoane mobile (kit hands-free), carcase
pentru telefoane mobile, cabluri de conectare
pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane
mobile, dispozitive GPS, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii.
18 Huse din piele şi imitaţie din piele pentru
telefoane mobile, laptop-uri şi tablete.
24 Huse din produse textile pentru telefoane
mobile, laptop-uri şi tablete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00121
(151) 11.01.2012
(732) SERBANESCU MIRCEA IUSTIN,

Aleea Fizicienilor nr. 14, bl. 16, sc. 2,
ap. 54, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HANU' DACILOR

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:030301; 040305;

180201; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00113
(151) 11.01.2012
(732) MIREA RADU CRISTIAN, Str.

Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, sc. A,
et. 2, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

9 Suporturi auto şi de birou pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare auto de baterii
pentru telefoane mobile, căşti cu fir pentru
telefoane mobile, căşti fără fir pentru
telefoane mobile (kit hands-free), carcase
pentru telefoane mobile, cabluri de conectare
pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane
mobile, dispozitive GPS, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii.
18 Huse din piele şi imitaţie din piele pentru
telefoane mobile, laptop-uri şi tablete.
24 Huse din produse textile pentru telefoane
mobile, laptop-uri şi tablete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00114
(151) 11.01.2012
(732) MIREA RADU CRISTIAN, Str.

Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, sc. A,
et. 2, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

mobi up

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795)

  (531) Clasificare Viena:160111; 270508;
290101;  

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

9 Suporturi auto şi de birou pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare auto de baterii
pentru telefoane mobile, căşti cu fir pentru
telefoane mobile, căşti fără fir pentru
telefoane mobile (kit hands-free), carcase
pentru telefoane mobile, cabluri de conectare
pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane
mobile, dispozitive GPS, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii.
18 Huse din piele şi imitaţie din piele pentru
telefoane mobile, laptop-uri şi tablete.
24 Huse din produse textile pentru telefoane
mobile, laptop-uri şi tablete.
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicaţii
telefonice, servicii de date (internet) prin
intermediul terminalelor mobile şi a
echipamentelor de comunicaţii GSM.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00119
(151) 11.01.2012
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRĂCIUN DIN SUFLET DE ROMÂN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special producţia de
spectacole).
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
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programelor de calculator (în special creare şi
menţinere site-uri web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00126
(151) 11.01.2012
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

VLAD DRACUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00122
(151) 11.01.2012
(732) B A Y E R

A K T I E N G E S E L L S C H A F T ,
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373,
LEVERKUSEN GERMANIA 

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

(540)

ATTRIBUT

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

1 Produse chimice destinate agriculturii,
horticulturii şi silviculturii; preparate pentru
tratarea seminţelor (cuprinse în clasa 1);
îngrăşăminte.
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00123
(151) 11.01.2012
(732) B A Y E R

A K T I E N G E S E L L S C H A F T ,
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373,
LEVERKUSEN GERMANIA 

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

(540)

CERONE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate agriculturii,
horticulturii şi silviculturii; preparate pentru
tratarea seminţelor (cuprinse în clasa 1);
îngrăşăminte.
5 Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00125
(151) 11.01.2012
(732) S.C. OSTROVIT S.A., Str. Regiei nr.

1, Jud. Constanţa, , OSTROV
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)

DOMENIILE OSTROV ALB ŞI ROŞU

(591) Culori revendicate:gri, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 240502;

250119; 270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00127
(151) 11.01.2012
(732) S.C. STAR LINE GOLD S.R.L., Str.

Ciprian Porumbescu, bl. 18, ap. 29,
judeţul Hunedoara, , DEVA
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)

DEEPINVOGUE
(531) Clasificare Viena:010105; 240922;

270507; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00128
(151) 11.01.2012
(732) S.C. ENNA ART STYLE S.R.L., Str.

Miniş nr. 2, bl. X5, sc. 1, et. 6, ap. 78,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ENIKA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 1/2012 
CERERI  MARCI  SAPTAMANA 2

Referitor depozit reglementar M 2011 07245 publicat in BOPI 10 saptamana 42 din data

de 20.10.2011  denumirea corecta a marcii este  it-IM elementul figurativ corect este

urmatorul:

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

_____________________________________________




