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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 1/2012/saptamana 4
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00099
10.01.2012 A&P EXTREME TRADING

LIMITED
CITIZEN CLIMA

2 M 2012
00140

20.01.2012 S.C. CREDIT COMPANY IFN
S.A.

Credit Company IFN

3 M 2012
00142

23.01.2012 S.C. MEGA CROMMETAL
IMPEX S.R.L.

WAFFY

4 M 2012
00240

23.01.2012 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. BUCEGI

5 M 2012
00265

20.01.2012 MEMEDALI ROMI
DICA ION
PALANGA DIANA CRISTELA

MAGENTA NETWORKING
PRINTING SOLUTIONS FOR YOU !

6 M 2012
00275

19.01.2012 S.C. GALENUS S.R.L. FARMACIA TA Magazin

7 M 2012
00276

19.01.2012 GTC AUTO TRADE S.R.L. GTC MotorSport

8 M 2012
00277

19.01.2012 TOPAL DMITRII FitClass CLUB

9 M 2012
00278

19.01.2012 S.C. CONSTRUCTII ERBASU
S.A.

SCCERBAŞU

10 M 2012
00279

19.01.2012 S.C. DIRECT ONE S.A. seenow

11 M 2012
00280

19.01.2012 S.C. VITAL PREST S.R.L.

12 M 2012
00281

19.01.2012 S.C. HOUSE ANA TOUR S.R.L. OUA DE LA BUNICI

13 M 2012
00282

19.01.2012 S.C. ANDAGRA S.R.L. andagra

14 M 2012
00283

20.01.2012 S.C. RAYNA DECOR S.R.L. MĂRITĂ-ŢI ROCHIA!

15 M 2012
00284

19.01.2012 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

Maşina Lunii

16 M 2012
00285

19.01.2012 S.C. INVERSOLAR S.R.L. ENERGOVOLTAIC GROUP

17 M 2012
00286

19.01.2012 S.C. KAZAL S.R.L. Cazalact gustul dorului de acasa

18 M 2012
00287

19.01.2012 PRO NUTRITION IMPEX S.R.L. PRO NUTRITION Energie pentru
Viaţă Energy for Life



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI nr. 1/2012/4

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

19 M 2012
00288

19.01.2012 UNILEVER N.V. GUSTUL COPILARIEI

20 M 2012
00289

19.01.2012 EKOL LOJISTIK A.Ş. EKOL

21 M 2012
00290

19.01.2012 ILIE GEORGE MILLION DOLLARS

22 M 2012
00291

19.01.2012 ILIE GEORGE Bellagio

23 M 2012
00292

19.01.2012 PHILIP MORRIS BRANDS SARL FINE ACCENT

24 M 2012
00293

19.01.2012 S.C. AXIVAL TRADE IMPORT
EXPORT S.R.L.

LUNA

25 M 2012
00294

19.01.2012 FEDERATIA ROMANA DE
CURLING

FEDERATIA ROMANA DE
CURLING

26 M 2012
00295

19.01.2012 S.C. AVIMAR PERLA S.R.L. AVIMAR

27 M 2012
00296

20.01.2012 S.C. VMV SECURITY S.R.L. VMV SECURITY

28 M 2012
00297

20.01.2012 AMB WINE COMPANY S.R.L. Nectar of Transylvania

29 M 2012
00298

20.01.2012 AMB WINE COMPANY S.R.L. LILIAC TRANSYLVANIA

30 M 2012
00299

20.01.2012 OPREA ILIE
OPREA DOINITA MIRELA

Donia Bacania cu suflet

31 M 2012
00300

20.01.2012 CONSTANTINESCU MARIAN
CONSTANTIN

Heinrich weiss

32 M 2012
00301

20.01.2012 CONSTANTINESCU MARIAN
CONSTANTIN

FiresQ

33 M 2012
00302

20.01.2012 CONSTANTINESCU MARIAN
CONSTANTIN

Bijutierul oficial al casei regale

34 M 2012
00303

20.01.2012 TITE GHEORGHE THE SECRETS OF CARP MR. FISH

35 M 2012
00304

20.01.2012 MORARU MANUELA OZANA SALONUL CALULUI

36 M 2012
00305

20.01.2012 S.C. GINOTOYS S.R.L. INTERNET IN MASINA

37 M 2012
00307

20.01.2012 S.C. ZA FACEFOOD S.R.L. FACEFOOD

38 M 2012
00308

20.01.2012 S.C. PETITE PROVENCE S.R.L. P Petite Provence
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39 M 2012
00309

20.01.2012 S.C. BROADCAST TELEVISION
& MEDIA S.R.L.

Trăim în România şi asta ne ocupă
tot timpul

40 M 2012
00310

20.01.2012 S.C. JUPITER PITESTI S.R.L. extra Mereu ceva extra pentru tine!

41 M 2012
00311

20.01.2012 S.C. COMNET MEDIA S.R.L. EasySmoke TM

42 M 2012
00312

20.01.2012 S.C. RC TEAM S.A. RC TEAM Echipa de profesionisti

43 M 2012
00313

20.01.2012 SPECIAL CITY GUARD S.R.L. CG SPECIAL CITY GUARD

44 M 2012
00314

20.01.2012 GUTU IOAN-STEFAN Pancho Service auto

45 M 2012
00315

20.01.2012 FLOREA VASILE ŢUICĂ DE BANAT

46 M 2012
00316

20.01.2012 GUTU IOAN-STEFAN VĂRU' FĂNEL

47 M 2012
00317

20.01.2012 GUTU IOAN-STEFAN PANCHO

48 M 2012
00318

20.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A.

49 M 2012
00319

20.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A.

50 M 2012
00320

20.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A.

51 M 2012
00321

20.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A.

52 M 2012
00322

20.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A.

53 M 2012
00323

20.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A.

54 M 2012
00324

20.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A.

55 M 2012
00325

20.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A.

56 M 2012
00326

20.01.2012 OPRAN CRISTINA DELIA antarctica

57 M 2012
00327

20.01.2012 S.C. SALVE CLUB S.R.L. salve club

58 M 2012
00328

20.01.2012 S.C. SALVE CLUB S.R.L. salve card
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59 M 2012
00329

20.01.2012 S.C. DUAL PROMO S.R.L. COPYMANIA

60 M 2012
00330

20.01.2012 S.C. VINICOLA AVERESTI 2000
S.A.

AVEREŞTI PODGORIA HUŞI

61 M 2012
00331

20.01.2012 S.C. ALMATAR TRANS S.R.L. anunţexpert

62 M 2012
00333

23.01.2012 ANTIBIOTICE S.A. HEMORZON

63 M 2012
00334

23.01.2012 ANTIBIOTICE S.A. HEMORSAL

64 M 2012
00335

23.01.2012 ANTIBIOTICE S.A. MIBAROM

65 M 2012
00336

23.01.2012 ANTIBIOTICE S.A. EQUILIBRA

66 M 2012
00337

23.01.2012 S.C. INTERNATIONAL WINE
GROUP S.R.L.

IWG

67 M 2012
00338

23.01.2012 DE AGOSTINI HELLAS LTD Păpuşi de porţelan ÎN ROCHII DE
EPOCĂ

68 M 2012
00339

23.01.2012 S.C. PREMIA SOFTWARE
SOLUTIONS S.R.L.

evalHR

69 M 2012
00340

23.01.2012 S.C. GRAVITY MEDIA S.R.L. Fishing adventures

70 M 2012
00341

23.01.2012 NISTOR OCTAVIAN SALSA MANIA

71 M 2012
00342

23.01.2012 FARCAS IOAN FELICIAN FERMA PARTIDULUI

72 M 2012
00343

23.01.2012 FARCAS IOAN FELICIAN Gospodăria de Partid

73 M 2012
00344

23.01.2012 MEMEDALI ROMI
DICA ION
PALANGA DIANA CRISTELA

MAGENTA SYSTEM
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74 M 2012
00345

23.01.2012 S.C. SPECTACULAR OOH &
PRINTING S.R.L.
S.C. SPECTACULAR GLOBAL
OUTDOOR MEDIA S.R.L.
S.C. SPECTACULAR
OUTDOOR FACTORY S.R.L.
S.C. SPECTACULAR VIEW
S.R.L.
S.C. SPECTACULAR
SERVICES S.R.L.
S.C. SPECTACULAR RETAIL
S.R.L.
S.C. SPECTACULAR TRANSIT
S.R.L.
S.C. SPECTACULAR STREET
FURNITURE S.R.L.

SPECTACULAR GROUP OF
COMPANIES

75 M 2012
00346

23.01.2012 S.C. CRISMONA S.R.L. CRISMONA

76 M 2012
00347

23.01.2012 S.C. BRACON GRUP S.R.L. BRAKON

77 M 2012
00349

23.01.2012 S.C. JACQUELINE MARRIAGE
S.R.L.

JACQUELINE

78 M 2012
00350

23.01.2012 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - THEIA AMARETTO

79 M 2012
00351

23.01.2012 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - THEIA SYMPHONIE

80 M 2012
00352

23.01.2012 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

FARES - THEIA GREEN APPLE

81 M 2012
00353

23.01.2012 S.C. COMBIS S.A. Straşnice bucate!

82 M 2012
00354

23.01.2012 URSUS BREWERIES S.A. TIMIŞOREANA

83 M 2012
00355

23.01.2012 FUNDATIA EDEN - CENTRUL
DE SANATATE SI MEDICINA
PREVENTIVA

EDEN Remedii naturale

84 M 2012
00356

23.01.2012 S.C. ERBECAR S.R.L. ERBALACT

85 M 2012
00357

23.01.2012 S.C. COSAMEXT S.R.L. CENTRUL MEDICAL PULS

86 M 2012
00359

23.01.2012 STOICA BEATRICE CATALINA BEAUTY DISTRICT

87 M 2012
00360

23.01.2012 ANTOFIE CRISTIAN NICOLAE Beraria Gambrinus

88 M 2012
00361

23.01.2012 S.C. PANOVIA PROD S.A. GRÂNE AURII
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89 M 2012
00362

23.01.2012 S.C. PANOVIA PROD S.A. MORĂRIŢA

90 M 2012
00363

23.01.2012 SUCIU CORNELIUS FLORIN MISCAREA NOI NOUA ORDINE
INSTITUTIONALA DIN ROMANIA

91 M 2012
00364

23.01.2012 IONESCU MATEI COSTIN Gargantua

92 M 2012
00366

23.01.2012 S.C. REVISTA PARIORILOR
S.R.L.

revista Pariorilor

93 M 2012
00367

23.01.2012 SOCIETATEA ŞTIINŢEI
EXCELENŢEI UMANE ŞI
SPORTULUI UNIVERSITAR

SOCIETATEA ŞTIINŢEI
EXCELENŢEI UMANE ŞI
SPORTULUI UNIVERSITAR

94 M 2012
00368

23.01.2012 S.C. DEEA SILVER S.R.L. DAEMI

95 M 2012
00369

23.01.2012 S.C. TERAPIA S.A. ARTROFLEX

96 M 2012
00370

23.01.2012 S.C. TERAPIA S.A. ArtroFlex

97 M 2012
00371

23.01.2012 S.C. BRUNOMAG CONCEPT
S.R.L.

bookătăria ingredientele pentru o
viaţă sănătoasă

98 M 2012
00374

24.01.2012 REGIA AUTONOMA DE
DISTRIBUTIE SI EXPLOATARE
A FILMULUI ROMANIA FILM

EXPO CINEMA BUCUREŞTI

99 M 2012
00377

24.01.2012 S.C. MAAN MUSIC STUDIO
S.R.L.

MANILLA MANIACS

100 M 2012
00378

24.01.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. GABI FIREA SHOW

101 M 2012
00379

24.01.2012 CEBOTARU EMANUELA PROTEJĂM VIAŢA REDUCEM
CONSUMURILE

102 M 2012
00380

24.01.2012 FEDERATIA ALIANTA PENTRU
SANATATE DIN ROMANIA

ALIANTA PENTRU SANATATE DIN
ROMANIA

103 M 2012
00382

24.01.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

CEI 7 ANI DE-ACASA

104 M 2012
00383

24.01.2012 S.C. DELKO PROTECT S.R.L. DELKO PROTECT SERVICII PAZA
SI PROTECTIE

105 M 2012
00384

24.01.2012 S.C. STEWART SUPPORT
POINT S.R.L.

STEWART SUPPORT POINT S.S.P.

106 M 2012
00385

24.01.2012 STEVEN MICHAEL PEPA
CLAUDIU A. POP

CBA NEWSWIRE SERVICE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI nr. 1/2012/4

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

7

107 M 2012
00386

24.01.2012 STEVEN MICHAEL PEPA
CLAUDIU A. POP

THURSDAY DRINKS

108 M 2012
00387

24.01.2012 STEVEN MICHAEL PEPA
CLAUDIU A. POP

THIRSTY THURSDAYS

109 M 2012
00388

24.01.2012 STEVEN MICHAEL PEPA
CLAUDIU A. POP

THURSTY THURSDAYS

110 M 2012
00389

24.01.2012 STEVEN MICHAEL PEPA
CLAUDIU A. POP

POLITICS AND BUSINESS

111 M 2012
00390

24.01.2012 STEVEN MICHAEL PEPA
CLAUDIU A. POP

ARTS & ENTERTAINMENT/LIFE

112 M 2012
00391

24.01.2012 ANTOFIE CRISTIAN NICOLAE HOTEL CISMIGIU

113 M 2012
00392

24.01.2012 S.C. 1 PURE DESIGN S.R.L. 1 PURE DESIGN

114 M 2012
00393

25.01.2012 MELCEA GABRIEL Arthur Pub

115 M 2012
00394

25.01.2012 FUNDATIA DEMNITATEA
PONTICA

Ansamblul Folcloric BRÂULEŢUL

116 M 2012
00395

24.01.2012 ASOCIATIA AER PUR
ROMANIA

Control pentru Speranţă

117 M 2012
00396

24.01.2012 S.C. ELECTRONIC WORLD
S.R.L.

kauf.ro

118 M 2012
00397

24.01.2012 ANGHEL MONICA GABRIELA EXCLUSIVE DRINKS

119 M 2012
00398

24.01.2012 S.C. VALVIS HOLDING S.A. CARPATHIA WHITE

120 M 2012
00399

24.01.2012 S.C. VALVIS HOLDING S.A. CARPATHIA RED

121 M 2012
00400

24.01.2012 S.C. VALVIS HOLDING S.A. RED ROCK Vineyards

122 M 2012
00401

24.01.2012 S.C. VALVIS HOLDING S.A. CARPATHIA ROSE

123 M 2012
00402

24.01.2012 ANDREIA MADALINA SERBAN
MIHAIL GABRIEL
CHICIOREANU

4CAREER COUNSELING -
COACHING - CONSULTING -
COURSES

124 M 2012
00403

24.01.2012 ASOCIATIA STUDENTILOR
ECONOMISTI DIN ROMANIA

aser asociaţia studenţilor economişti
din România

125 M 2012
00404

24.01.2012 S.C. CO & CO CONSUMER
2002 S.R.L.

A AFOMILL picături oculare
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126 M 2012
00405

24.01.2012 S.C. KLEVEK GROUP S.R.L. ECOFARM FRESH

127 M 2012
00406

24.01.2012 KITAPCI ALI CONTEYNER

128 M 2012
00407

24.01.2012 VOICU IONEL dalpa

129 M 2012
00408

24.01.2012 S.C. CORPORATE SECURITY
PROFESSIONAL SEPTEMBER
2001 S.R.L.

Corporate Security Professional
SEPTEMBER 2001 CSP

130 M 2012
00409

24.01.2012 ASOCIATIA CENTRUL
MULTIMEDIA TEATRU FIX

TEATRU FIX

131 M 2012
00410

24.01.2012 S.C. EGO MEDIA S.R.L. CăsuţaDulce

132 M 2012
00411

24.01.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI Dark

133 M 2012
00412

24.01.2012 S.C. ROMPHARM COMPANY
S.R.L.

RPH ROMPHARM CO.

134 M 2012
00413

24.01.2012 ZILINA SAL GOLDEN OLLEO

135 M 2012
00414

24.01.2012 MACAROV DIMITRIE CRISTIAN SEMPER LEX

136 M 2012
00415

24.01.2012 SOLOMON SIMONA GABRIELA
SĂNDULESCU LUMINIŢA
MARIANA

ALTIMED ALTERNATIVA LA
SĂNĂTATEA TA

137 M 2012
00416

25.01.2012 S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

138 M 2012
00417

25.01.2012 SCP ZRP INSOLVENCY SPRL ZRP INSOLVENCY

139 M 2012
00418

25.01.2012 SCP ZRP INSOLVENCY SPRL ZAMFIRESCU RACOŢI PREDOIU
INSOLVENCY

140 M 2012
00419

25.01.2012 RUGEANU NICOLAE MADALIN FarmaVital Reţeta sănătăţii tale

141 M 2012
00420

25.01.2012 S.C. ASTAL SECURITY
TECHNOLOGIES S.R.L.

Astal Security Technologies

142 M 2012
00421

25.01.2012 SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI CUMPANASU &
DEJESCU

CUMPANASU DEJESCU
ATTORNEYS AT LAW CLOSE TO
THE CLIENT

143 M 2012
00422

25.01.2012 S.C. MEDSTAR S.R.L. MEDSTAR
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144 M 2012
00423

25.01.2012 JITARU FLORIN RADU GO DRY TEX You Feel Fine

145 M 2012
00424

25.01.2012 S.C. UNIMAT S.R.L. UNIMAT

146 M 2012
00425

25.01.2012 S.C. JOYE TECH S.R.L. efumat.ro

147 M 2012
00426

25.01.2012 S.C. P.P. DISTRIBUTORS -
ROMANIA S.R.L.

TAZOVSKY PREMIUM VODKA

148 M 2012
00427

25.01.2012 S.C. P.P. DISTRIBUTORS -
ROMANIA S.R.L.

TAZOVSKY PREMIUM VODKA

149 M 2012
00428

25.01.2012 S.C. P.P. DISTRIBUTORS -
ROMANIA S.R.L.

TAZOVSKY PREMIUM VODKA

150 M 2012
00429

25.01.2012 HIRCIU DENISA LOREDANA
PETRACHE ALEXANDRU
MIHAI

151 M 2012
00430

25.01.2012 S.C. FITZE S.R.L. Antonella Nail Expert

152 M 2012
00431

25.01.2012 S.C. MEDICORCLINICS S.R.L. GLUCOMED

153 M 2012
00432

25.01.2012 S.C. CRAMELE RECAS S.A. DIN RESPECT PENTRU VIN

154 M 2012
00433

25.01.2012 S.C. LEC VET S.R.L. vapoint

155 M 2012
00434

25.01.2012 S.C. LEC VET S.R.L. VAPE outlet

156 M 2012
00435

25.01.2012 TRIFINA MARIUS LIVIU oftalens ai grija de ochii tai

157 M 2012
00436

25.01.2012 UNGUREANU NICOLAE DIGITAL MARKET

158 M 2012
00437

25.01.2012 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

PAPIRUS

159 M 2012
00438

25.01.2012 S.C. PERFECT REPLICA S.R.L. COMUNITATEA ROCK

160 M 2012
00439

25.01.2012 STEFAN LUCIAN CALEnDAR

161 M 2012
00440

25.01.2012 ALEXEI CĂŞUNEANU ANDO Interim

162 M 2012
00441

25.01.2012 ALEXEI CĂŞUNEANU KREVIN

163 M 2012
00442

25.01.2012 ALEXEI CĂŞUNEANU MBH Interim
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164 M 2012
00443

25.01.2012 ALEXEI CĂŞUNEANU MBH INTERIM

165 M 2012
00444

25.01.2012 ALEXEI CĂŞUNEANU CENTRUL DE CARIERA KREVIN

166 M 2012
00445

25.01.2012 ALEXEI CĂŞUNEANU ANDO Interim

167 M 2012
00446

25.01.2012 S.C. DEEA SILVER S.R.L. MICU

168 M 2012
00447

25.01.2012 S.C. CULMAR S.R.L. gamar

169 M 2012
00448

25.01.2012 S.C. PROCERT LABORATORY
S.R.L.

PROCERT LABORATORY
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(210) M 2012 00099
(151) 10.01.2012
(732) A&P EXTREME TRADING

LIMITED, 3 Elpidos Street, P.O. Box
29555, 1720, NICOSIA CIPRU 

(540)

CITIZEN CLIMA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
11 Aparate de ventilare (aparate de aer
condiţionat).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00140
(151) 20.01.2012
(732) S.C. CREDIT COMPANY IFN S.A.,

Str. Făcliei nr. 18, judeţul Bihor,
410181, ORADEA ROMANIA 

(540)

Credit Company IFN

(591) Culori revendicate:verde, oranje,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010302; 011505;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00142
(151) 23.01.2012
(732) S.C. MEGA CROMMETAL

IMPEX S.R.L., Str. Fraţii Buzeşti nr.
48, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WAFFY

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase (produse de
uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau
carton: batiste nazale, hârtie igienică, role din
hârtie pentru bucătărie, şerveţele de masă,
şerveţele faciale, şerveţele de buzunar umede,
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şerveţele pentru copii umede, precum şi orice
alte tipuri existente de şerveţele şi hârtie
igienică, cuprinse în această clasă).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00240
(151) 23.01.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

BUCEGI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Conserve din carne, conserve conţinând
carne, pate de ficat, pastă de 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 00265
(151) 20.01.2012
(732) MEMEDALI ROMI, Bd. Mamaia nr.

93, bl. LS10, sc. A, ap. 5, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) DICA ION, Str. Dezrobirii nr. 133, bl.
IV7, sc. A, ap. 8, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) PALANGA DIANA CRISTELA,
Bd. Ferdinand nr. 95, bl. A1, sc. B, ap.
46, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

MAGENTA NETWORKING PRINTING
SOLUTIONS FOR YOU !

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor de birotică (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de service la echipamente de
birotică (reparaţii, instalaţii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00284
(151) 19.01.2012
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Maşina Lunii

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00291
(151) 19.01.2012
(732) ILIE GEORGE, Şos. Mihai Bravu nr.

190, bl. 205, sc. 1, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Bellagio

(591) Culori revendicate:roz-violet, negru

  (531) Clasificare Viena:050521; 270507;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv servicii de promovare a
cluburilor, discotecilor, restaurantelor,
hotelurilor; administrarea comerciala a
licenţelor produselor şi serviciilor pentru terţi;
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;
afisaj; agenţii de publicitate; difuzare de
anunţuri publicitare; servicii de achiziţionare
pentru terţi; asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
de sponsorizare; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; compilaţii statistice;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; 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;
publicitate pentru cluburi, cluburi de noapte,
discoteci, restaurante, hoteluri; gestiunea
afacerilor comerciale pentru cluburi, cluburi
de noapte, discoteci, restaurante, hoteluri;
servicii de administraţie comerciala pentru
cluburi, cluburi de noapte, discoteci,
restaurante, hoteluri; servicii de lucrări de
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birou pentru cluburi, cluburi de noapte,
discoteci, restaurante, hoteluri; servicii de
publicitate outdoor; servicii de curier
publicitar; servicii de card de loialitate;
procesarea administrativa a comenzilor de
achiziţionare; 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; organizarea de spectacole de
moda in scopuri promotionale 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; producţia de filme publicitare;
organizarea de campanii publicitare si 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,
magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cluburi; cluburi de
noapte; discoteci; agenţii de bilete; servicii de
animatori; agenţii de modele pentru artişti;
servicii de publicare; servicii de casino;
studiouri de cinema; cluburi de sănătate;
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
închirierea de decoruri pentru spectacole;
parcuri de distracţie; divertisment radiofonic
şi televizat; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescarcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii
si târguri în scopuri culturale sau educative;
proiecţii de filme cinematografice; jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare;

organizarea de loterii, tombole; pariuri; pariuri
sportive; 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; servicii pentru organizare de timp
liber; servicii oferite de un disc jockey;
organizarea de spectacole de moda in scopul
de divertisment; servicii de layout, nu în
scopuri publicitare; producţia de emisiuni
radio şi tv, servicii de karaoke; organizarea de
petreceri, carnavaluri, baluri mascate;
închirierea de echipamente pentru jocuri.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00296
(151) 20.01.2012
(732) S.C. VMV SECURITY S.R.L., Str.

Iezer nr. 9, et. 3, ap. 16, Judeţul Sibiu,
550293, SIBIU ROMANIA 

(540)

VMV SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind sistemele de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00292
(151) 19.01.2012
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,

Qua i  Jeanrenaud  3 ,  2000 ,
NEUCHÂTEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FINE ACCENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun, inclusiv trabucuri, ţigarete, ţigări de foi,
tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, produse substituibile tutunului (fără uz
medicinal); articole pentru fumători incluzând
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, cutii metalice pentru ţigarete,
port-tigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00293
(151) 19.01.2012
(732) S.C. AXIVAL TRADE IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Gheorghe
Şincai nr. 18, et. 3, camera nr. 1,
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

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

(540)

LUNA

(591) Culori revendicate:galben, roşu, bleu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270514;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00287
(151) 19.01.2012
(732) PRO NUTRITION IMPEX S.R.L.,

Aleea Tomis nr. 1, jud. Cluj, 405200,
DEJ ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 7, judeţ Cluj DEJ

(540)

PRO NUTRITION Energie pentru Viaţă
Energy for Life

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; suplimente alimentare; plasturi,
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectanţi.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; preparate din
carne; extracte din carne; fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, griş,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, pesmet,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată;

miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; activitate comercială,
import-export.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00285
(151) 19.01.2012
(732) S.C. INVERSOLAR S.R.L., Str.

General Vasile Milea nr. 77, jud.
Arad, 317405, VLADIMIRESCU
ROMANIA 

(540)

ENERGOVOLTAIC GROUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
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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
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
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 00294
(151) 19.01.2012
(732) FEDERATIA ROMANA DE

CURLING, Str. Piatra Mare nr. 56,
judeţul Braşov, 500133, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

FEDERATIA ROMANA DE CURLING

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 00279
(151) 19.01.2012
(732) S.C. DIRECT ONE S.A., Bd. Ion

Ionescu de la Brad nr. 5A, sector 1,
031811, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

seenow

(591) Culori revendicate:roz, negru, grena,
mov

  
(531) Clasificare Viena:241521; 260105;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00286
(151) 19.01.2012
(732) S.C. KAZAL S.R.L., Str. Dumbrava

Roşie, nr. 7, Jud. Cluj, 405200, DEJ
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 7, judeţul Cluj DEJ

(540)

Cazalact gustul dorului de acasa

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270509;

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

clase:
29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00288
(151) 19.01.2012
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(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)

GUSTUL COPILARIEI

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

30 Îngheţate, îngheţate de fructe pe bază de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices); produse de cofetărie
congelate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00280
(151) 19.01.2012
(732) S.C. VITAL PREST S.R.L., Str. Al.

Muzicii nr. 4, sc. A, ap. 15, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:030703; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice si de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
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sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
29 Carne, peste, pasări 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00295
(151) 19.01.2012
(732) S.C. AVIMAR PERLA S.R.L., B-dul

Unirii nr. 7, Jud. Maramureş, 430271,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

AVIMAR

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 080711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00289
(151) 19.01.2012
(732) EKOL LOJISTIK A.Ş., Adil

Mahallesi Ekol cad. no. 1 Sultanbeyli,
, ISTANBUL TURCIA 

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

EKOL

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
39 Transport, servicii de logistică; ambalarea
şi depozitarea de bunuri; organizarea de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00283
(151) 20.01.2012
(732) S.C. RAYNA DECOR S.R.L., Str.

Muncii, bl 19C, sc.2, et.4, ap.19,
judeţul Hunedoara, , URICANI
ROMANIA 

(540)

MĂRITĂ-ŢI ROCHIA!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00281
(151) 19.01.2012
(732) S.C. HOUSE ANA TOUR S.R.L.,

Str. Drumul Ungurenilor nr. 40,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

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

(540)

OUA DE LA BUNICI

(591) Culori revendicate:galben, verde

  (531) Clasificare Viena:080711; 260418;
270524; 290112;  

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

29 Carne, peste, pasări 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 00282
(151) 19.01.2012
(732) S.C. ANDAGRA S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr. 1, judeţul Arad, 310237,
ARAD ROMANIA 

(540)

andagra

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050519;

050521; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice si 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 dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
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saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00275
(151) 19.01.2012
(732) S.C. GALENUS S.R.L., Str. Islaz nr.

3, et. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FARMACIA TA Magazin

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;

fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 1/2012/4

(210) M 2012 00290
(151) 19.01.2012
(732) ILIE GEORGE, Şos. Mihai Bravu nr.

190, bl. 205, sc. 1, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MILLION DOLLARS

(591) Culori revendicate:galben-auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011509; 260118;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv servicii de promovare a
cluburilor, discotecilor, restaurantelor,
hotelurilor; administrarea comerciala a
licenţelor produselor şi serviciilor pentru terţi;
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;
afisaj; agenţii de publicitate; difuzare de
anunţuri publicitare; servicii de achiziţionare
pentru terţi; asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
de sponsorizare; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; compilaţii statistice;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii
şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; 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;
publicitate pentru cluburi, cluburi de noapte,
discoteci, restaurante, hoteluri; gestiunea
afacerilor comerciale pentru cluburi, cluburi
de noapte, discoteci, restaurante, hoteluri;
servicii de administraţie comerciala pentru
cluburi, cluburi de noapte, discoteci,
restaurante, hoteluri; servicii de lucrări de
birou pentru cluburi, cluburi de noapte,
discoteci, restaurante, hoteluri; servicii de
publicitate outdoor; servicii de curier
publicitar; servicii de card de loialitate;
procesarea administrativa a comenzilor de
achiziţionare; 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; organizarea de spectacole de
modă in scopuri promoţionale şi/sau
publicitare; agenţii de informaţii comerciale;
servicii de layout în scopuri publicitare;
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marketing; cercetări în marketing; studii de
marketing; servicii de modelling pentru
publicitate sau în scopul promovării
vânzărilor; producţia de filme publicitare;
organizarea de campanii publicitare si 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,
magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cluburi; cluburi de
noapte; discoteci; agenţii de bilete; servicii de
animatori; agenţii de modele pentru artişti;
servicii de publicare; servicii de casino;
studiouri de cinema; cluburi de sănătate;
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
închirierea de decoruri pentru spectacole;
parcuri de distracţie; divertisment radiofonic
şi televizat; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii
si târguri în scopuri culturale sau educative;
proiecţii de filme cinematografice; jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de loterii, tombole; pariuri; pariuri
sportive; 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; servicii pentru organizare de timp
liber; servicii oferite de un disc jockey;
organizarea de spectacole de moda in scopul
de divertisment; servicii de layout, nu în

scopuri publicitare; producţia de emisiuni
radio şi tv, servicii de karaoke; organizarea de
petreceri, carnavaluri, baluri mascate;
închirierea de echipamente pentru jocuri.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00276
(151) 19.01.2012
(732) GTC AUTO TRADE S.R.L., Str.

Şoimari nr. 6, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GTC MotorSport

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:240701; 240705;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
35 Servicii de sponsorizare; comunicare -
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare; prezentarea
de produse; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; vânzare cu amănuntul.
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37 Întreţinere şi reparaţii automobile;
informaţii în domeniul reparaţiilor; asistenţă
în caz de pană a vehiculelor; staţii de service,
întreţinerea vehiculelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00277
(151) 19.01.2012
(732) TOPAL DMITRII, Str. Gheorghe

Ţiţeica nr. 180 B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FitClass CLUB

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

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

clase:
35 Publicitate; marketing, consultanţă pentru
marketing şi aprovizionare, lucrări de birou;
reclamă pentru articole de gimnastică şi sport
şi pentru suplimente nutritive pentru sportivi,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor de
gimnastică şi sport şi a suplimentelor nutritive
pentru sportivi (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; editarea de cărţi, reviste şi
periodice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
desfăşurarea de conferinţe, congrese şi
simpozioane; publicarea de cărţi, reviste şi

periodice; centre de fitness; servicii de
antrenamente personale; şedinţe de
gimnastică; şedinţe de fitness; servicii de
pregătire fizică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00278
(151) 19.01.2012
(732) S.C. CONSTRUCTII ERBASU

S.A., Str. N.G.Caramfil nr. 72, bl.
XXll A, parter, ap. 1-2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SCCERBAŞU

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050101; 070108;

070124; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00304
(151) 20.01.2012
(732) MORARU MANUELA OZANA,

Str. Gârlei nr. 3A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALONUL CALULUI
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(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00305
(151) 20.01.2012
(732) S.C. GINOTOYS S.R.L., Str. Valea

Ialomiţei nr. 7, bl. D20, sc. A, et. 3,
ap. 8, sector 6, 061962, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INTERNET IN MASINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; comunicaţii prin
terminale de calculator; calculator
(comunicaţii prin terminale de calculator
instalate în autoturisme); furnizarea accesului
la o reţea informatică mondială; serviciu prin
care se asigură accesul la o conexiune de
internet a anumitor calculatoare sau a altor

echipamente specifice instalate în autoturisme,
pentru a permite persoanelor să comunice cu
alte persoane prin intermediul internetului şi
să aibă acces direct din autoturism la o reţea
informatică mondială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00297
(151) 20.01.2012
(732) AMB WINE COMPANY S.R.L.,

Str. Jean Texier nr. 3, sector 1,
011901, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Nectar of Transylvania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00298
(151) 20.01.2012
(732) AMB WINE COMPANY S.R.L.,

Str. Jean Texier nr. 3, sector 1,
011901, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

33 Băuturi alcoolice, vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00325
(151) 20.01.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:roz, roz deschis,
galben

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050521;

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

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00299
(151) 20.01.2012
(732) OPREA ILIE, Str. Ardeziei nr. 14,

sector 1, 014127, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) OPREA DOINITA MIRELA, Str.
Ardeziei nr. 14, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Donia Bacania cu suflet

(591) Culori revendicate:maro, roşu, crem

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260118;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00326
(151) 20.01.2012
(732) OPRAN CRISTINA DELIA, Splaiul

Independenţei nr. 17, bl. 101, sc. 4, ap.
73, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

antarctica

  
(531) Clasificare Viena:010104; 011519;

270507; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00307
(151) 20.01.2012
(732) S.C. ZA FACEFOOD S.R.L., Str.

Cuza Vodă nr. 13, judeţul Botoşani, ,
BOTOŞANI ROMANIA 

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

(540)

FACEFOOD
  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00327
(151) 20.01.2012
(732) S.C. SALVE CLUB S.R.L., Bd.

Carol I nr. 76, ap. 38, sector 2,
020926, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

salve club
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(591) Culori revendicate:gri, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010302; 050521;

210117; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 2012 00300
(151) 20.01.2012
(732) CONSTANTINESCU MARIAN

CONSTANTIN, B-dul. Ferdinand nr.
50A, bl. R8, sc. A, et. 2, ap. 7, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Heinrich weiss

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,

necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00328
(151) 20.01.2012
(732) S.C. SALVE CLUB S.R.L., Bd.

Carol I nr. 76, ap. 38, sector 2,
020926, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

salve card

(591) Culori revendicate:negru, mov

  
(531) Clasificare Viena:010302; 050521;

210117; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
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monetare; afaceri imobiliare.
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 2012 00329
(151) 20.01.2012
(732) S.C. DUAL PROMO S.R.L., Str.

Valea Oltului nr. 31-35, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COPYMANIA

  
(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 pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00301
(151) 20.01.2012
(732) CONSTANTINESCU MARIAN

CONSTANTIN, B-dul. Ferdinand nr.
50A, bl. R8, sc. A, et. 2, ap. 7, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

FiresQ

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00302
(151) 20.01.2012
(732) CONSTANTINESCU MARIAN

CONSTANTIN, B-dul. Ferdinand nr.
50A, bl. R8, sc. A, et. 2, ap. 7, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Bijutierul oficial al casei regale

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00330
(151) 20.01.2012
(732) S.C. VINICOLA AVERESTI 2000

S.A., Ferma nr. 1, Sat Avereşti, judeţul
Vaslui, , COMUNA BUNEŞTI -
AVEREŞTI ROMANIA 

(540)

AVEREŞTI PODGORIA HUŞI

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00308
(151) 20.01.2012
(732) S.C. PETITE PROVENCE S.R.L.,

Şoseaua Giurgiului nr. 210, sector 4, ,
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)
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P Petite Provence

(591) Culori revendicate:roz, negru

  
(531) Clasificare Viena:270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00318
(151) 20.01.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate: portocaliu,
portocaliu deschis, roz, roz deschis,
auriu

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00303
(151) 20.01.2012
(732) TITE GHEORGHE, Str. Boteanu nr.

3, corp A, et. 3, ap. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE SECRETS OF CARP MR. FISH
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(531) Clasificare Viena:011108; 040505;
040515; 090110;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00319
(151) 20.01.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, roz, roz deschis, auriu

  (531) Clasificare Viena:050502; 050521;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00331
(151) 20.01.2012
(732) S.C. ALMATAR TRANS S.R.L., nr.

155, judeţul Buzău, , COMUNA
COZIENI ROMANIA 

(540)

anunţexpert

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

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 pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
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învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 00320
(151) 20.01.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:roz, roz deschis,
portocaliu, galben, auriu

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00309
(151) 20.01.2012
(732) S.C. BROADCAST TELEVISION

& MEDIA S.R.L., Calea 13
Septembrie nr. 235, bl. V3, ap. 59,
sector 5, 050723, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Trăim în România şi asta ne ocupă tot
timpul

  
(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00310
(151) 20.01.2012
(732) S.C. JUPITER PITESTI S.R.L., Str.

Blănari nr. 18, et. 1, camera 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

extra Mereu ceva extra pentru tine!

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:090907; 270502;

270503; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00311
(151) 20.01.2012
(732) S.C. COMNET MEDIA S.R.L., Str.

Ion Corvin, nr. 25, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

EasySmoke TM

(591) Culori revendicate:negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:240115; 240125;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
diatetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
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
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sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi supotţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00321
(151) 20.01.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, roz, roz deschis, auriu

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00312
(151) 20.01.2012
(732) S.C. RC TEAM S.A., Str. Sorin Titel

nr. 12, ap. 2, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

RC TEAM Echipa de profesionisti
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

270512; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9  Echipamente  ş i  ins ta la ţ i i  de
radiocomunicaţii, aparatură de producere,
redare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor
transmise, respectiv receptionate de
ech ipamente le  ş i  ins ta la ţ i i l e  de
radiocomunicaţii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercialaă pentru
lucrări de birou, compilarea informaţiilor din
bazele de date, compilarea statisticilor,
sistematizarea bazelor de date pe calculator,
comerţ electronic, servicii redacţionale,
publicitate pentru oferta de publicaţii şi carte,
tratamentul textelor-redactare; servicii, de
editare, editare de presa si publicitate scrisă,
publicitate, servicii de închiriere de spaţii
publicitare scrise; materiale de publicitate,
agenţie de publicitate, publicitate on-line în
cadrul reţelelor de calculatoare, publicitate
outdoor , cercetare de piaţă, studii de piaţă,
sondaje de opinie, strategie de promovare,
reclamă, media, marketing, marketing direct,
relaţii publice, prezentări multimedia,
prezentare materiale publicitate, consulting
pentru activităţi industrialeşi comerţ, relaţii
publice.
37 Servicii de instalare şi exploatare de
echipamente şi instalaţii electrice şi de
radiocomunicaţii.
38 Telecomunicaţii, comunicaţii prin
intermediul calculatoarelor, comunicaţii prin
reţele de fibră optică, transmiterea de mesaje
şi imagini asistate de calculator, poştă
electronică, agenţii de ştiri; consulting pentru
comunicaţii, mass media. 
39 Consulting pentru transporturi.

41 Publicare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum si
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
design-creaţie şi grafică; creaţie audio-video;
servicii de găzduire a site-urilor web; creare şi
menţinere de pagini (site-uri web) pentru terţi,
design de software, motoare de căutare pentru
internet, construcţia de imagine ; cercetare,
proiectare. 
44 Consulting pentru activităţi agricole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00322
(151) 20.01.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)
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(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, galben

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00323
(151) 20.01.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu,
galben, galben deschis

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00313
(151) 20.01.2012
(732) SPECIAL CITY GUARD S.R.L.,

Intr. Târgu Frumos nr. 9-11, bl. 6
Giurgiu Livada, sc. A, et. 4, ap. 30,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CG SPECIAL CITY GUARD
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  (531) Clasificare Viena:010103; 260118;
270514;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00324
(151) 20.01.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, roz

  
(531) Clasificare Viena:050502; 050521;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00314
(151) 20.01.2012
(732) GUTU IOAN-STEFAN, Str. Emil

Racoviţă nr. 18, bl. R6, sc. 1, et. 3, ap.
15, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pancho Service auto

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

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240118;

260401; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere
autoturisme şi autoutilitare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00315
(151) 20.01.2012
(732) FLOREA VASILE, Intrarea Adierii

nr. 22, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ŢUICĂ DE BANAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 33 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00316
(151) 20.01.2012
(732) GUTU IOAN-STEFAN, Str. Emil

Racoviţă nr. 18, bl. R6, sc. 1, et. 3, ap.
15, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VĂRU' FĂNEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia

transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00317
(151) 20.01.2012
(732) GUTU IOAN-STEFAN, Str. Emil

Racoviţă nr. 18, bl. R6, sc. 1, et. 3, ap.
15, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PANCHO

(591) Culori revendicate:gri, verde,
portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:050711; 050712;

090110; 260116; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Fructe şi legume proaspete. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00364
(151) 23.01.2012
(732) IONESCU MATEI COSTIN, Str.

Pictor Iscovescu nr. 9, ap. 2, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gargantua

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00356
(151) 23.01.2012
(732) S.C. ERBECAR S.R.L., Sat

Dragomireşti, Jud. Dâmboviţa, ,
COMUNA DRAGOMIREŞTI
ROMANIA 

(540)

ERBALACT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00366
(151) 23.01.2012
(732) S.C. REVISTA PARIORILOR

S.R.L., Calea Victoriei nr. 155, bl. D1,
Tronson V, et. 8, camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

revista Pariorilor

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
199C)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;

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

clase:
9 Aparate si instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice:
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplata; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare; inclusiv:
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programe de calculator; cartele magnetice;
suporturi de date; carduri magnetice şi
codificate; suporturi de date magnetice şi
optice; desene animate; aparate didactice;
telefoane; programe pentru jocuri pe
calculator; microfoane; modemuri; muzica
descărcabilă; agende electronice; melodii
(ring tones) descărcabile pentru telefonul
mobil; imagini descărcabile: programe
înregistrate de operare pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; 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); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; publicaţii;
publicaţii print; publicaţii periodice; cărţi;
reviste; ziare; almanahuri; manuale; obiecte de
artă gravate şi litografiate; atlase, bibliorafturi;
bilete; calendare; formulare; plicuri; manuale;
mape de birou; mape pentru documente;
prospecte; pungi şi cutii de ambalaj din hârtie
sau material plastic; sigilii, ştampile; steguleţe
din hârtie; tablouri; felicitări; carduri (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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de publicare;
publicare de cărţi, ziare, reviste, publicaţii
pediodice, almanahuri, calendare, agende,

manuale; servicii de publicare on-line; servicii
oferite de o editură; organizarea şi conducerea
de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiţii sportive, concursuri educative sau
de divertisment; divertisment radiofonic şi
televizat; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri culturale sau educative;
proiecţii de filme cinematografice;
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 electronica on-line a
cărţilor, ziarelor, revistelor, periodicelor,
manualelor, calendarelor; informaţii în
materie de recreere; reprezentaţii teatrale;
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, servicii de divertisment pentru
copii şi adulţi; servicii educaţionale pentru
copii şi adulţi; servicii de layout, nu în scopuri
publicitare; servicii oferite de biblioteci;
servicii oferite de biblioteci mobile; producţia
de emisiuni radio şi tv; producţia de filme,
mai puţin cele publicitare; scrierea de texte,
altele decât cele publicitare; cursuri; cursuri
prin corespondenţă; agenţii de bilete;
publicarea de cărţi audio; publicarea on-line
de material multimedia; editarea şi publicarea
de texte, altele decât cele publicitare;
publicarea de texte pe CD-uri şi DVD-uri;
publicarea multimedia de materiale tipărite,
cărţi, reviste, jurnale, ziare, buletine
informative, tutoriale, hărţi, grafice, fotografii,
clipuri video, muzică şi publicaţii electronice;
producţie de filme pe CD ori DVD în
domeniile educaţiei, culturii, de divertisment
sau sportive (nu filme sau programe de
televiziune şi nu pentru publicitate); informaţii
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în materie de educaţie; servicii de casino;
jocuri de noroc; pariuri; pariuri sportive;
loterii; închiriere de aparate pentru cazino şi
aparate de jocuri; închiriere de aparate de
jocuri mecanice; exploatarea de agenţii de
pariuri; furnizarea on-line de jocuri, jocuri de
noroc, pariuri, pariuri sportive, loterii; punerea
la dispoziţia publicului a publicaţiilor on-line
nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00357
(151) 23.01.2012
(732) S.C. COSAMEXT S.R.L., Str. Dr.

Gheorghe Marinescu nr .  4
(CENTRUL MEDICAL PULS 2009),
Jud. Mureş, 540098, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

CENTRUL MEDICAL PULS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00367
(151) 23.01.2012
(732) S O C I E T A T E A  ŞT I I NŢE I

EXCELENŢEI UMANE ŞI
SPORTULUI UNIVERSITAR, Bd.
Tineretului nr. 27, bl. 18, sc. B, et. 3,
ap. 59, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SOCIETATEA ŞTIINŢEI EXCELENŢEI
UMANE ŞI SPORTULUI UNIVERSITAR

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

  
(531) Clasificare Viena:020108; 240711;

270106; 290115;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00349
(151) 23.01.2012
(732) S.C. JACQUELINE MARRIAGE

S.R.L., Cartier Unirea nr. 184, jud.
Bistriţa Năsăud, 420005, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

JACQUELINE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;  
(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00350
(151) 23.01.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

FARES - THEIA AMARETTO

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

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

clase:
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00368
(151) 23.01.2012
(732) S.C. DEEA SILVER S.R.L., Piaţa

Libertăţii nr. 19, judeţul Satu - Mare,
, SATU - MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

DAEMI

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270524;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară: restaurant, pizzerie, servicii
de baruri (lunch-bar, snack-bar, pub-bar),
cafenele, cofetărie-gelaterie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00340
(151) 23.01.2012
(732) S.C. GRAVITY MEDIA S.R.L., Str.

Radu Beller nr. 9, et. 2, ap. 8, Camera
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fishing adventures

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor imobiliare;
administraţie comercială; lucrări de birou, în
special organizare de festivaluri, târguri,
expoziţii cu scop comercial.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00369
(151) 23.01.2012
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ARTROFLEX

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00341
(151) 23.01.2012
(732) NISTOR OCTAVIAN, Str. Tudor

Vladimirescu nr. 318, judeţul Galaţi,
800167, GALAŢI ROMANIA 

(540)

SALSA MANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Şcoală de dansuri latino, spectacole, lecţii
particulare de dans.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00370
(151) 23.01.2012
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ArtroFlex

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00351
(151) 23.01.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

FARES - THEIA SYMPHONIE

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

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

clase:
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00352
(151) 23.01.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

FARES - THEIA GREEN APPLE

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

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

30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00371
(151) 23.01.2012
(732) S.C. BRUNOMAG CONCEPT

S.R.L., Str. Secuilor nr. 5, bl. B29, sc.
2, ap. 16, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bookătăria ingredientele pentru o viaţă
sănătoasă

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270502;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a cărţilor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00342
(151) 23.01.2012
(732) FARCAS IOAN FELICIAN, Str.

Poet Grigore Alexandrescu nr. 20, bl.
N1, sc. 1, ap. 5, judeţul Cluj, 400560,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

FERMA PARTIDULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00353
(151) 23.01.2012
(732) S.C. COMBIS S.A., Str. Nicolae

Titulescu nr. 23, Jud. Bistriţa Năsăud,
420044, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

Straşnice bucate!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00343
(151) 23.01.2012
(732) FARCAS IOAN FELICIAN, Str.

Poet Grigore Alexandrescu nr. 20, bl.
N1, sc. 1, ap. 5, judeţul Cluj, 400560,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Gospodăria de Partid

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00354
(151) 23.01.2012
(732) URSUS BREWERIES S.A., Calea

Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TIMIŞOREANA

(591) Culori revendicate:auriu, roşu,
albastru, galben
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(531) Clasificare Viena:110308; 110320;
240503; 250119; 290114;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00359
(151) 23.01.2012
(732) STOICA BEATRICE CATALINA,

Calea Dorobanţilor nr. 134, bl. 11, sc.
C, et. 1, ap. 89, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEAUTY DISTRICT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00360
(151) 23.01.2012
(732) ANTOFIE CRISTIAN NICOLAE,

Str. Grind nr. 23, Jud. Dâmboviţa, ,
BRĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

Beraria Gambrinus

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00344
(151) 23.01.2012
(732) MEMEDALI ROMI, Bd. Mamaia nr.

93, bl. LS10, sc. A, ap. 5, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) DICA ION, Str. Dezrobirii nr. 133, bl.
IV7, sc. A, ap. 8, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(732) PALANGA DIANA CRISTELA,
Bd. Ferdinand nr. 95, bl. A1, sc. B, ap.
46, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

MAGENTA SYSTEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00361
(151) 23.01.2012
(732) S.C. PANOVIA PROD S.A., B-dul

Tineretului nr. 2, Jud. Călăraşi, ,
OLTENIŢA ROMANIA 

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

GRÂNE AURII

(591) Culori revendicate:portocaliu,
bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:050702; 260115;

270507; 270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00362
(151) 23.01.2012
(732) S.C. PANOVIA PROD S.A., B-dul

Tineretului nr. 2, Jud. Călăraşi, ,
OLTENIŢA ROMANIA 

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

MORĂRIŢA

(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro,
verde, bleumarin, bleu

  
(531) Clasificare Viena:020301; 050522;

070113; 270502; 270511; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00363
(151) 23.01.2012
(732) SUCIU CORNELIUS FLORIN,

Soseaua Erou Nicolae Iancu nr. 103,
vila C 25, Judetul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MISCAREA NOI NOUA ORDINE
INSTITUTIONALA DIN ROMANIA

  
(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.
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 00345
(151) 23.01.2012
(732) S.C. SPECTACULAR OOH &

PRINTING S.R.L., Str. Limpejoarei
nr. 19A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) S.C. SPECTACULAR GLOBAL
OUTDOOR MEDIA S.R.L., Str.
Limpejoarei nr. 19A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. SPECTACULAR OUTDOOR
FACTORY S.R.L., Str. Limpejoarei
nr. 19A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) S.C. SPECTACULAR VIEW
S.R.L., Str. Limpejoarei nr. 19A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. SPECTACULAR SERVICES
S.R.L., Str. Dr. Ernest Djuvara nr. 17,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. SPECTACULAR RETAIL
S.R.L., Str. Limpejoarei nr. 19A,
parter, Camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. SPECTACULAR TRANSIT
S.R.L., Str. Limpejoarei nr. 19A,
parter, Camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. SPECTACULAR STREET
F U R N I T U R E  S . R . L . ,  S t r .
Limpejoarei nr. 19A, parter, Camera
1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SPECTACULAR GROUP OF
COMPANIES
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(591) Culori revendicate:alb, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:260408; 260416;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00355
(151) 23.01.2012
(732) FUNDATIA EDEN - CENTRUL DE

SANATATE SI MEDICINA
PREVENTIVA, Str. Caraiman nr. 5,
Judeţul Prahova, 105400, BREAZA
ROMANIA 

(540)

EDEN Remedii naturale

  
(531) Clasificare Viena:020915; 050315;

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

clase:
30 Ceaiuri, preparate din cereale, condimente
şi produse apicole, cuprinse în această clasă.
31 Produse agricole, seminţe, cereale, plante,
fructe, legume proaspete.
43 Alimentaţie publică şi servicii hoteliere.
44 Servicii medicale, consultaţii de laborator,

stomatologie, tratamente convenţionale
alopate, dietoterapie, apifitoterapie,
hidroterapie, kinetoterapie, aeroterapie,
sacroterapie, consultaţii în domeniul medical
şi farmaceutic, consultanţă şi consiliere în
domeniul medical, farmaceutic şi spiritual.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00346
(151) 23.01.2012
(732) S.C. CRISMONA S.R.L., Şoseaua

Naţională nr. 313, judeţul Vaslui, ,
VASLUI ROMANIA 

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

(540)

CRISMONA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00347
(151) 23.01.2012
(732) S.C. BRACON GRUP S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 56, bl. 52, sc. B,
ap. 9, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

BRAKON

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautice, 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de

producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
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 00333
(151) 23.01.2012
(732) ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului nr. 1, Judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

HEMORZON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 1/2012/4

(210) M 2012 00334
(151) 23.01.2012
(732) ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului nr. 1, Judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

HEMORSAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00335
(151) 23.01.2012
(732) ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului nr. 1, Judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

MIBAROM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00336
(151) 23.01.2012
(732) ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului nr. 1, Judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

EQUILIBRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice; preparate pentru albit şi
alte substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00337
(151) 23.01.2012
(732) S.C. INTERNATIONAL WINE

GROUP S.R.L., Calea Zimandului nr.
1, jud. Arad, 310208, ARAD
ROMANIA 

(540)

IWG

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:050314; 270508;
270509; 290101;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00338
(151) 23.01.2012
(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)

Păpuşi de porţelan ÎN ROCHII DE
EPOCĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:051311; 260118;

270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
dispozitive electronice, cd/dvd, cd-rom,
programe.
16 Publicaţii, cărţi, 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 00339
(151) 23.01.2012
(732) S.C. PREMIA SOFTWARE

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

(540)

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

9 Programe de calculatoare înregistrate;
programe înregistrate de operare pe calculator.
42 Instalarea de programe; programare pentru
calculatoare; actualizarea de programe;
elaborarea (conceperea) de programe;
consultanţă în materie de programe de
calculator; întreţinerea de programe de
calculator; proiectarea sistemelor informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00400
(151) 24.01.2012
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RED ROCK Vineyards

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00401
(151) 24.01.2012
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARPATHIA ROSE

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00384
(151) 24.01.2012
(732) S.C. STEWART SUPPORT POINT

S.R.L., Str. Bucur nr. 7, corp B, et. 2,
ap. 6, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STEWART SUPPORT POINT S.S.P.

  
(531) Clasificare Viena:010104; 011725;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; consultantă în
domeniul de pază.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00392
(151) 24.01.2012
(732) S.C. 1 PURE DESIGN S.R.L., Str.

Zorilor nr. 28-30, Judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

1 PURE DESIGN

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 00402
(151) 24.01.2012
(732) ANDREIA MADALINA SERBAN,

Str. Oteşani nr. 1, bl. T1, sc. 1, ap. 2,
sector 2, 023563, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) M I H A I L  G A B R I E L
CHICIOREANU, Str. Apusului nr.
67, bl. 50, sc. C, ap. 53, sector 2,
062282, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

4CAREER COUNSELING -
COACHING - CONSULTING - COURSES

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

270711; 290112;  
(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 00408
(151) 24.01.2012
(732) S.C. CORPORATE SECURITY

PROFESSIONAL SEPTEMBER
2001 S.R.L., Aleea Barajul Sadului nr.
1, bl. N5, sc. 1, et. 2, ap. 133, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. SIDEMO - SIGLE DESENE
MODELE S.R.L., Str. Sanduleşti nr.
3, bl. Z40, ap. 4, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

Corporate Security Professional
SEPTEMBER 2001 CSP

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:050702; 051304;

270519; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 00393
(151) 25.01.2012
(732) MELCEA GABRIEL, Bdul. Mamaia

nr. 155, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Arthur Pub

(591) Culori revendicate:negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:220115; 270502;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică în pub-uri,
baruri, fast-food-uri, cafenele şi restaurante;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00409
(151) 24.01.2012
(732) A S O C I A T I A  C E N T R U L

MULTIMEDIA TEATRU FIX, Str.
Canta nr. 49, bl. 520, sc. A, et. 4, ap.
2, camera 3, judeţul Iaşi, 700530, IAŞI
ROMANIA 

(540)

TEATRU FIX

(591) Culori revendicate:verde, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00410
(151) 24.01.2012
(732) S.C. EGO MEDIA S.R.L., Str. Barbu

Delavrancea nr. 53, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CăsuţaDulce
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00394
(151) 25.01.2012
(732) FUNDATIA DEMNITATEA

PONTICA, Bdul. Mamaia nr. 322, sc.
A, parter, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Ansamblul Folcloric BRÂULEŢUL

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

  
(531) Clasificare Viena:020123; 090121;

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

41 Servicii de divertisment oferite de o trupă
de dans, activităţi culturale, organizarea de
manifestări cu caracter cultural.
45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale
organizate sub forma unei fundaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00385
(151) 24.01.2012
(732) STEVEN MICHAEL PEPA, Str.

Săvineşti nr. 10, bl. 38B, sc. 2, et. 1,
ap. 18, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CLAUDIU A. POP, Str. Glădiţei nr.
42, bl. T6, et. 3, ap. 305, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CBA NEWSWIRE SERVICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/internet.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date;organizare
detârgurişiexpoziţiiînscopcomercial,publicitar
şide promovare.
38 Telecomunicaţii: difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,

telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00403
(151) 24.01.2012
(732) ASOCIATIA STUDENTILOR

ECONOMISTI DIN ROMANIA,
Str. Frumoasa nr. 31, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

aser asociaţia studenţilor economişti din
România

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
290104;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00411
(151) 24.01.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

HEIDI Dark

  
(531) Clasificare Viena:050501; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00404
(151) 24.01.2012
(732) S.C. CO & CO CONSUMER 2002

S.R.L., Bd. Preciziei nr. 1, tronson 1,
et. 3, sector 6, , 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)

A AFOMILL picături oculare

  
(531) Clasificare Viena:020904; 250119;

270502; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Picături pentru ochi pe bază de plante.
16 Materiale promoţionale şi publicitare
(tipărituri).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00395
(151) 24.01.2012
(732) A S O C I A T I A  A E R  P U R

ROMANIA, Str. Argentina nr. 35,
sector 1, 011753, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Control pentru Speranţă

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020925; 210116;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetarie; materiale de
instruire sau învăţământ; materiale plastice
pentru ambalare; ziare, reviste şi periodice,
(materiale publicitare de informare).
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată.
36 Strângeri de fonduri în scopuri caritabile,
organizare de colecte.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele

interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de marfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, emisiuni radio şi de
televiziune; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; publicare online publicaţii,
toate cu scop educativ.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate sa satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00405
(151) 24.01.2012
(732) S.C. KLEVEK GROUP S.R.L., Şos.

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

ECOFARM FRESH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00412
(151) 24.01.2012
(732) S.C. ROMPHARM COMPANY

S.R.L., Str. Eroilor nr. 1A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

RPH ROMPHARM CO.

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00413
(151) 24.01.2012
(732) ZILINA SAL, Austa bl., Marad, ,

TRIPOLI LIBAN 
(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul

Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

GOLDEN OLLEO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00386
(151) 24.01.2012
(732) STEVEN MICHAEL PEPA, Str.

Săvineşti nr. 10, bl. 38B, sc. 2, et. 1,
ap. 18, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CLAUDIU A. POP, Str. Glădiţei nr.
42, bl. T6, et. 3, ap. 305, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

9 Pagina web/internet.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date;organizare
detârgurişiexpoziţiiînscopcomercial,publicitar
şide promovare.
38 Telecomunicaţii: difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00406
(151) 24.01.2012
(732) KITAPCI ALI, Haci Kaddin Caddesi

Balta Sodak, Cetin ap. no 4, Fatih, ,
ISTANBUL TURCIA 

(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)

CONTEYNER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00387
(151) 24.01.2012
(732) STEVEN MICHAEL PEPA, Str.

Săvineşti nr. 10, bl. 38B, sc. 2, et. 1,
ap. 18, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CLAUDIU A. POP, Str. Glădiţei nr.
42, bl. T6, et. 3, ap. 305, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

9 Pagina web/internet.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date;organizare
detârgurişiexpoziţiiînscopcomercial,publicitar
şide promovare.
38 Telecomunicaţii: difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00414
(151) 24.01.2012
(732) M A C A R O V  D I M I T R I E

CRISTIAN, Str. Valea Oltului nr. 28,
bl. M41, ap. 83, sector 6, 061977,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEMPER LEX

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00396
(151) 24.01.2012
(732) S.C. ELECTRONIC WORLD

S.R.L., Str. Ciucea nr. 5, bl. L19, sc.
4, et. 8, ap. 157, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batiste nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

kauf.ro

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Prezentarea spre vânzarea cu amănuntul a
produselor electronice, electrocasnice,
instalaţii de aer condiţionat, produse IT&C,
aparate pentru îngrijire personală, produse
pentru bricolaj şi a accesoriilor pentru toate
aceste tipuri de produse prin intermediul
magazinului on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00377
(151) 24.01.2012
(732) S.C. MAAN MUSIC STUDIO

S.R.L., Vila 25, judeţul Constanţa, ,
MAMAIA ROMANIA 

(540)

MANILLA MANIACS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00407
(151) 24.01.2012
(732) VOICU IONEL, Şos. Panduri nr. 27,

bl. P3, sc. 1, ap. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. LEGAL BRAND S.R.L., Str.
Cpt. Nicolae Licareţ nr. 1, bl.33, sc.C,
et.4, ap. 107, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

dalpa

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb

(531) Clasificare Viena:270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00388
(151) 24.01.2012
(732) STEVEN MICHAEL PEPA, Str.

Săvineşti nr. 10, bl. 38B, sc. 2, et. 1,
ap. 18, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CLAUDIU A. POP, Str. Glădiţei nr.
42, bl. T6, et. 3, ap. 305, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THURSTY THURSDAYS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/internet.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date;organizare
detârgurişiexpoziţiiînscopcomercial,publicitar
şide promovare.
38 Telecomunicaţii: difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de

calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00397
(151) 24.01.2012
(732) ANGHEL MONICA GABRIELA,

Şos. Giurgiului nr. 125, bl. 4A, sc. 5,
et. 4, ap. 165, sector 4, 040663,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXCLUSIVE DRINKS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00378
(151) 24.01.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00389
(151) 24.01.2012
(732) STEVEN MICHAEL PEPA, Str.

Săvineşti nr. 10, bl. 38B, sc. 2, et. 1,
ap. 18, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CLAUDIU A. POP, Str. Glădiţei nr.
42, bl. T6, et. 3, ap. 305, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POLITICS AND BUSINESS

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

9 Pagina web/internet.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date;organizare
detârgurişiexpoziţiiînscopcomercial,publicitar
şide promovare.
38 Telecomunicaţii: difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00415
(151) 24.01.2012
(732) SOLOMON SIMONA GABRIELA,

Str. Carei nr. 15, bl. MR7, sc. B, et. 4,
ap. 150, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SĂNDULESCU LUMINIŢA
MARIANA, Str. Eufrosina Popescu
nr. 54, bl. 37A+B, sc. F, et. 6, ap. 247,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

ALTIMED ALTERNATIVA LA
SĂNĂTATEA TA

(591) Culori revendicate:galben, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020323; 270508;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea

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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00390
(151) 24.01.2012
(732) STEVEN MICHAEL PEPA, Str.

Săvineşti nr. 10, bl. 38B, sc. 2, et. 1,
ap. 18, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CLAUDIU A. POP, Str. Glădiţei nr.
42, bl. T6, et. 3, ap. 305, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARTS & ENTERTAINMENT/LIFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Pagina web/internet.
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou,
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materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date;organizare
detârgurişiexpoziţiiînscopcomercial,publicitar
şide promovare.
38 Telecomunicaţii: difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00379
(151) 24.01.2012
(732) CEBOTARU EMANUELA, Str. 9

Mai nr. 39, judeţul Maramureş,
430274, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

PROTEJĂM VIAŢA REDUCEM
CONSUMURILE

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020915; 050311;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 00391
(151) 24.01.2012
(732) ANTOFIE CRISTIAN NICOLAE,

Str. Grind nr. 23, Jud. Dâmboviţa, ,
BRĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

HOTEL CISMIGIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00398
(151) 24.01.2012
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARPATHIA WHITE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00399
(151) 24.01.2012
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARPATHIA RED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00380
(151) 24.01.2012
(732) FEDERATIA ALIANTA PENTRU

SANATATE DIN ROMANIA, Str.
Aleea Fizicienilor nr. 4, bl. 3C, sc. 1,
ap. 3, sector 3, 032113, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALIANTA PENTRU SANATATE DIN
ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00382
(151) 24.01.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bdul.
Timişoara nr. 26Z, Anchor Plaza,
Corp A, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CEI 7 ANI DE-ACASA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri
- distribuţie; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00383
(151) 24.01.2012
(732) S.C. DELKO PROTECT S.R.L., Sat

Puşcaşi nr. 52, judeţul Prahova, ,
COM. BARCANESTI ROMANIA 

(540)

DELKO PROTECT SERVICII PAZA SI
PROTECTIE

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261325;

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

clase:
45 Activităţi de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00374
(151) 24.01.2012
(732) REGIA AUTONOMA DE

DISTRIBUTIE SI EXPLOATARE
A FILMULUI ROMANIA FILM,
Bd. Magheru nr. 12-14, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXPO CINEMA BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270502;

270503; 270509; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00431
(151) 25.01.2012
(732) S.C. MEDICORCLINICS S.R.L.,

Str. Franyo Zoltan nr. 6, et. 3, cam. 19,
judetul Timis, , TIMISOARA
ROMANIA 

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

(540)

GLUCOMED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00437
(151) 25.01.2012
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., , 1800, VEVEY
ELVETIA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

PAPIRUS

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

30 Produse alimentare aromantizante, pentru
gătit sau asezonarea mâncării, mirodenii şi
condimente comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00432
(151) 25.01.2012
(732) S.C. CRAMELE RECAS S.A.,

Complex de Vinificaţie, CP1, Jud.
Timiş, 307340, RECAŞ ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

DIN RESPECT PENTRU VIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00438
(151) 25.01.2012
(732) S.C. PERFECT REPLICA S.R.L.,

Str. I.D.Petrescu nr. 1, jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

COMUNITATEA ROCK

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270508;  
(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 00419
(151) 25.01.2012
(732) RUGEANU NICOLAE MADALIN,

Calea Văcăreşti nr. 240, bl. 72A, sc. 1,
et. 3, ap. 49, sector 4, 040061,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FarmaVital Reţeta sănătăţii tale

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7481C, 367C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente si
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman si pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 1/2012/4

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date, în principal,
servicii de comercializare cu amănuntul sub
orice formă: în magazine specializate şi/sau
nespecializate, online, prin telefon, prin
corespondenţă, cu livrare la domiciliu sau
orice alt mijloc de comunicare la distanţă,
pentru produse farmaceutice, produse
naturiste şi homeopate de orice natură.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00433
(151) 25.01.2012
(732) S.C. LEC VET S.R.L., Str. Visarion

nr. 22, sector 1, 010424, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

vapoint

  
(531) Clasificare Viena:011511; 270508;  

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

5 Ţigarete fără tutun (de uz medical).
11 Aparate de producere a aburului.
34 Articole pentru fumători.
35 Managementul afacerilor, comerţ online;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00434
(151) 25.01.2012
(732) S.C. LEC VET S.R.L., Str. Visarion

nr. 22, sector 1, 010424, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VAPE outlet

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ţigarete fără tutun (de uz medical).
11 Aparate de producere a aburului.
34 Articole pentru fumători.
35 Managementul afacerilor, comerţ online;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00439
(151) 25.01.2012
(732) STEFAN LUCIAN, Sat Sadova nr.

381, judeţul Suceava, 727470,
COMUNA SADOVA ROMANIA 

(540)

CALEnDAR

  
(531) Clasificare Viena:020123; 050101;

200525; 241713;  
(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.
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 00425
(151) 25.01.2012
(732) S.C. JOYE TECH S.R.L., Str. Al.

Obregia nr. 31, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

efumat.ro

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00420
(151) 25.01.2012
(732) S . C .  AS T AL SECURITY

TECHNOLOGIES S.R.L., Str.
Gazelei nr. 27, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotundă nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Astal Security Technologies
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import, promovarea şi regruparea în
avantajul terţilor a echipamentelor de
securitate (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00426
(151) 25.01.2012
(732) S.C. P.P. DISTRIBUTORS -

ROMANIA S.R.L., Str. Al. Donici
nr. 24, et. 3,4,5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAZOVSKY PREMIUM VODKA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270502;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00427
(151) 25.01.2012
(732) S.C. P.P. DISTRIBUTORS -

ROMANIA S.R.L., Str. Al. Donici
nr. 24, et. 3,4,5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAZOVSKY PREMIUM VODKA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270502;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00435
(151) 25.01.2012
(732) TRIFINA MARIUS LIVIU, Str. I. G.

Sbiera nr. 5, jud. Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

oftalens ai grija de ochii tai

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

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270515;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii

pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00428
(151) 25.01.2012
(732) S.C. P.P. DISTRIBUTORS -

ROMANIA S.R.L., Str. Al. Donici
nr. 24, et. 3,4,5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAZOVSKY PREMIUM VODKA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270106;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00446
(151) 25.01.2012
(732) S.C. DEEA SILVER S.R.L., Piaţa

Libertăţii nr. 19, judeţul Satu - Mare,
, SATU - MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MICU

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acestea,necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
30 Cafea, ceai, cacao, şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină
şi preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă;zahăr; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă; produse de
panificaţie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, regruparea în avantajul terţilor

a produselor alimentare şi nealimentare
(exceptand transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate în
magazine en gros sau en detail, paticiparea la
târguri şi expoziţii în scopuri publicitare şi
comerciale; import-export.
40 Tratament de materiale; argintare; placare
cu aur; aurire; tratarea, călirea, placarea,
turnarea metalelor.
43 Servicii de alimentaţie publica; servicii de
cazare temporara; cofetărie, servicii de
laborator de produse finite de cofetărie şi
patiserie, gealaterie, cafenea, bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00440
(151) 25.01.2012
(732) ALEXEI CĂŞUNEANU, Str.

Eudoxiu Hurmuzachi nr. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

ANDO Interim

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 1/2012/4

(210) M 2012 00421
(151) 25.01.2012
(732) SOCIETATE CIVILA DE

AVOCATI CUMPANASU &
DEJESCU, Str. Mântuleasa nr. 15,
corp B, et. 1, sector 2, 023961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUMPANASU DEJESCU ATTORNEYS
AT LAW CLOSE TO THE CLIENT

(591) Culori revendicate:grena, albastru, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00429
(151) 25.01.2012
(732) HIRCIU DENISA LOREDANA, Str.

Constantin Brâncoveanu nr. 76, bl. 11,
sc. F, ap. 10, jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(732) PETRACHE ALEXANDRU
MIHAI, Şos. Olteniţei, bl. G5, ap. 58,
et. 5, , 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)

(591) Culori revendicate:alb, verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:080116; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00443
(151) 25.01.2012
(732) ALEXEI CĂŞUNEANU, Str.

Eudoxiu Hurmuzachi nr. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

MBH INTERIM

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260409; 270519;

290112;  
(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 2012 00422
(151) 25.01.2012
(732) S.C. MEDSTAR S.R.L., Str.

Mehedinţi nr. 1-3, judeţul Cluj,
400679, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

MEDSTAR

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010115; 270507;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00430
(151) 25.01.2012
(732) S.C. FITZE S.R.L., Calea Aurel

Vlaicu, bl. Z 26, sc. D, et. 8, ap. 23,
judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

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

(540)

Antonella Nail Expert

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00436
(151) 25.01.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

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

(540)

DIGITAL MARKET

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00441
(151) 25.01.2012
(732) ALEXEI CĂŞUNEANU, Str.

Eudoxiu Hurmuzachi nr. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

KREVIN

  
(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 2012 00444
(151) 25.01.2012
(732) ALEXEI CĂŞUNEANU, Str.

Eudoxiu Hurmuzachi nr. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

CENTRUL DE CARIERA KREVIN

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  

(531) Clasificare Viena:260408; 270502;
290112;  

(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 2012 00442
(151) 25.01.2012
(732) ALEXEI CĂŞUNEANU, Str.

Eudoxiu Hurmuzachi nr. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

MBH Interim

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00423
(151) 25.01.2012
(732) JITARU FLORIN RADU, Str.

Constantin Lacea nr. 12, Jud. Braşov,
500112, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

GO DRY TEX You Feel Fine

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00445
(151) 25.01.2012
(732) ALEXEI CĂŞUNEANU, Str.

Eudoxiu Hurmuzachi nr. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

ANDO Interim

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00424
(151) 25.01.2012
(732) S.C. UNIMAT S.R.L., Str. Mihai

Viteazu nr. 2b, Jud. Sibiu, 557260,
SELIMBAR ROMANIA 

(540)

UNIMAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
transportabile metalice; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; conducte
flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală, bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,

plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00447
(151) 25.01.2012
(732) S.C. CULMAR S.R.L., Str.

Invătătorului nr. 4, bl. 69B, sc. A, ap.
1, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

gamar

(591) Culori revendicate:maro (pantone
5195C), roz (pantone 515C)

  
(531) Clasificare Viena:050503; 270501;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, regruparea în avantajul terţilor
a produselor alimentare şi nealimentare
(exceptand transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate în
magazine en gros sau en detail, paticiparea la
târguri şi expoziţii în scopuri publicitare şi
comerciale; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00416
(151) 25.01.2012
(732) S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.,

Str. Uzinei nr. 1, jud. Arges, 115400,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:180121;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie rutieră şi
părţile lor constitutive şi accesoriile aferente
acestora şi anume: amortizor de suspensie

pentru vehicule, antifurt, tetiere pentru scaune
de vehicule, automobile; amortizoare; capote;
caroserii; lanţuri; şasiuri; bare antişoc; storuri
şi parasolare toate pentru automobile;
avertizoare antifurt pentru vehicule;
avertizoare de mers înapoi pentru vehicule;
avertizoare sonore pentru vehicule;
port-bagaje pentru vehicule; bandaje pentru
jenţi de vehicule; bare de torsiune pentru
vehicule; bare de direcţie pentru vehicule
rutiere (altele decât părţile de motor), cutii de
viteză pentru vehicule rutiere; buşoane pentru
rezervoarele de benzină la vehicule; parbrize,
camionete, furgonete, camioane, capote de
vehicule, capote de motoare pentru vehicule,
caroserii, cartere pentru organe de vehicule
rutiere (altele decât cele pentru motoare),
centuri de siguranţă pentru scaune de
vehicule, lanţuri antiderapante, lanţuri de
comandă pentru vehicule rutiere, lanţuri de
transmisie pentru vehicule rutiere, şasiuri
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule convertizoare de cuplu pentru
vehicule, demultiplicatoare pentru vehicule
rutiere, indicatoare de direcţie pentru vehicule,
electromotoare pentru vehicule rutiere,
vehicule electrice, ambreiaje pentru vehicule
rutiere, scaune de siguranţă pentru copii în
vehicule, angrenaje pentru vehicule rutiere,
capace de butuc, anvelope (pneumatice),
greutăţi pentru echilibrarea roţilor de vehicule,
osii, fuzete pentru osii, ştergătoare de parbriz;
garnituri de frână, saboţi de frână, segmenţi de
frână, frâne toate pentru vehicule; bandaje
pentru butuci de roţi, hayoane (părţi de
vehicule rutiere); prelate pentru vehicule, huse
pentru scaune de vehicule, jenţi de roţi pentru
vehicule, anti-şoc pentru vehicule, pompe de
aer (accesorii pentru vehicule), uşi de
vehicule, port-ski pentru automobile,
mecanisme de propulsie pentru vehicule
rutiere, remorci (vehicule), atelaje pentru
remorci de vehicule, resorturi amortizare
pentru vehicule, resorturi de suspensie pentru
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vehicule, retrovizoare, roţi pentru vehicule,
roţi de rezervă pentru vehicule rutiere, hamuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculelor,
scaune pentru vehicule, maşini sport,
tractoare, sănii (vehicule), vagoane de
tramvai, arbori de transmisie pentru vehicule
rutiere, mecanisme de transmisie pentru
vehicule rutiere, turbine pentru vehicule
rutiere, dispozitive de protecţie împotriva
luminii pentru vehicule, capitonaje, garnituri
interioare pentru vehicule, pneuri pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, volane
pentru vehicule; vehicule de locomoţie rutieră;
autoturisme; vehicule cu două roţi fără motor
(cycles), biciclete, motoscutere, motorete,
triciclete; amortizoare pentru suspensie,
avertizoare şi indicatoare luminoase şi sonore,
capote pentru motoare, caroserie, indicatoare
de direcţie, lanţuri, frâne, garnituri de frână,
saboţi de frână, jenţi şi butuci de roţi,
apărătoare de noroi, pompe de aer, pneuri,
pedale, ghidoane, cric de sprijin, rezemătoare
pentru picior, şei, genţi de scule; toate aceste
produse fiind destinate vehiculelor cu două
roţi fără motor (cycles), bicicletelor,
motoarelor, scuterelor şi tricicletelor.
35 Publicitate, managementul afacerilor,
asistenţă în funcţionarea şi gestionarea unei
întreprinderi industriale sau comerciale;
gestionarea şi organizarea zonei de vânzări şi
consultanţă, servicii oferite de un francizor, şi
anume, de asistenţă în starea de funcţionare
sau gestionarea unei societăţi comerciale, de
cercetare de marketing.
36 Asigurări; informaţii privind asigurări;
afacerile financiare, bancare, informaţii cu
privire la domeniul bancar şi financiar, de
servicii de credit sau de debit card, servicii de
finanţare, finanţare de închiriere-cumpărare,
finanţare vehiculule automobile, investiţiile de
capital.
37 Informaţiile privind repararea vehiculului,
servicii de reparaţii, pregătire, reglaj şi de
întreţinere a vehiculelor, asamblarea şi

montarea de piese de schimb pentru
automobile, servicii de spălat maşina, gresare
vehicul, curăţarea vehiculului, lustruire
vehicul, tratament anti-rugină pentru vehicule;
asistenţă dezmembrare vehicul (reparaţii);
testare, reglare si staţii de diagnosticare pentru
automobile, recondiţionare (renovare) de piese
auto, motoare centru vehicule şi a vehiculelor
cu motor, întreţinerea şi repararea de maşini,
reşapare de pneuri.
39 Închiriere de autovehicule şi accesorii de
vehicule, servicii de repararea vehiculelor
(tractare), parcare auto, transport auto,
antrepozitare şi de stocare a vehiculelor;
servicii de şofer, de ambalare a mărfurilor;
agenţi de transport; livrarea de bunuri, servicii
de închirieri de depozite; informaţii despre
transport, închiriere garaj; organizarea de
excursii (tururi), de remorcare (tractare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00448
(151) 25.01.2012
(732) S.C. PROCERT LABORATORY

S.R.L., Str. Sld. Spiridon Matei nr. 2,
bl. 12, sc. 3, et. 4, ap. 62, sector 3,
032087, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROCERT LABORATORY

(591) Culori revendicate:albastru, verde
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(531) Clasificare Viena:260101; 270508;
270515; 290112;  

(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;
servicii de testări şi analize tehnice în
domeniul sistemelor de management
cuprinzând, dar fără a se limita la:
managementul calităţii, protecţiei mediului,
energiei, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
siguranţei alimentului, securităţii şi
tehnologiei informaţiei, responsabilităţii
sociale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00417
(151) 25.01.2012
(732) SCP ZRP INSOLVENCY SPRL,

Str. Plantelor nr. 12, sector 2, 023974,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZRP INSOLVENCY

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260408; 260416;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administrarea activităţii societăţilor în

insolvenţă; administraţie comercială;
reorganizarea societăţilor în insolvenţă
(turn-around management); evaluarea
bunurilor şi/sau a activităţii societăţilor în
insolvenţă (gestiunea afacerilor comerciale);
întocmirea planurilor de reorganizare
(gestiunea afacerilor comerciale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00418
(151) 25.01.2012
(732) SCP ZRP INSOLVENCY SPRL,

Str. Plantelor nr. 12, sector 2, 023974,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZAMFIRESCU RACOŢI PREDOIU
INSOLVENCY

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260408; 260416;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administrarea activităţii societăţilor în
insolvenţă; administraţie comercială;
reorganizarea societăţilor în insolvenţă
(turn-around management); evaluarea
bunurilor şi/sau a activităţii societăţilor în
insolvenţă (gestiunea afacerilor comerciale);
întocmirea planurilor de reorganizare
(gestiunea afacerilor comerciale).

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2011 08240
(151) 17.10.2002
(732) LRC PRODUCTS LIMITED, Bath

Road 103-105, Berkshire, SL1 3UH,
SLOUGH REGATUL UNIT 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

PLAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

5 Substanţe şi preparate farmaceutice;
substanţe şi preparate contraceptive; geluri,
lichide şi creme spermicide, lubrifianţi
igienici şi dezinfectanţi.
10 Prezervative; dispozitive contraceptive,
igienice sau profilactice; aparate, instrumente
şi dispozitive de masaj; aparate, instrumente şi
dispozitive electrice şi electronice de masaj;
dispozitive de masaj corporal, dispozitive de
masaj personal; vibratoare, accesorii maritale
(marital aids); accesorii sexuale (sex aids);
părţi şi accesorii pentru toate produsele de mai
sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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Referitor depozit reglementar M 2011 08016 publicat ca cerere in data de 17.11.2011 in

BOPI 11/2011 s-a produs o eroare in ceea ce priveste publicarea elementului figurativ

corect fiind conform reproducerii de mai jos denumirea marcii este High Class OPTIC.

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

Referitor depozit reglementar M 2011 /008957 se scoate de la publicare din BOPI cereri

marci nr.12/2011 publicat in data de 29.12.2011 deoarece nu intruneste conditiile de

constituire depozit reglementar  acesta fiind publicat dintr-o eroare materiala.

Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM si trimis solicitantului notificare.




