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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 2/2012/saptamana 5
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00375
30.01.2012 S.C. BLOC SISTEM ADMIN

S.R.L.
BLOC SISTEM

2 M 2012
00376

30.01.2012 S.C. BLOC SISTEM ADMIN
S.R.L.

3 M 2012
00449

26.01.2012 S.C. DOLEMN TRADE S.R.L. S.C. Dolemn TRADE S.R.L.

4 M 2012
00450

26.01.2012 S.C. GENERAL INTERFINISH
S.R.L.

GIF Interfinish

5 M 2012
00451

26.01.2012 S.C. PICNIC MEDIA S.R.L. Fishing adventures

6 M 2012
00452

31.01.2012 S.C. SANTIB S.R.L. PORTORECA

7 M 2012
00455

26.01.2012 BRAN DANUT RADIO GIURGIU

8 M 2012
00456

26.01.2012 S.C. INSTITUTUL DE
OPTOELECTRONICĂ S.A.

IOEL - CENTRU DE EXCELENŢĂ ÎN
ELECTRO-OPTICĂ PRO OPTICA

9 M 2012
00457

26.01.2012 BOBU ADRIAN
GEORGESCU TUDOR

TSYS TeleSystems

10 M 2012
00458

27.01.2012 S.C. MAROMOD S.R.L. M M MAROMOD

11 M 2012
00459

26.01.2012 S.C. MAXIMA PROFIL S.R.L. FEREASTRA MAXIMA

12 M 2012
00460

26.01.2012 S.C. STROPII VIETII S.R.L. Stropii vieţii

13 M 2012
00461

26.01.2012 IOAN POPA BRAVIS

14 M 2012
00462

26.01.2012 OFEK ELECTRONICS S.R.L. EDELHAUS

15 M 2012
00463

26.01.2012 OFEK ELECTRONICS S.R.L. HERZOG

16 M 2012
00464

26.01.2012 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. Casa Mea CONSTRUIEŞTE CASA
VISURILOR TALE! CEA MAI
VÂNDUTĂ REVISTĂ GLOSSY
HOME & DECO

17 M 2012
00465

26.01.2012 LUCUŢAR TUDOR FELIX SPLASH CLUB
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18 M 2012
00466

26.01.2012 S.C. AGRICULTURE CAPITAL &
ENGINEERING S.R.L.

Agriculture Capital Engineering

19 M 2012
00467

26.01.2012 S.C. 3LT MANAGEMENT S.R.L. SAFENOLOGY

20 M 2012
00468

26.01.2012 S.C. SASHA DEVELOPMENT
S.R.L.

REYNA CLUB

21 M 2012
00469

26.01.2012 DIRECTIA DE INVESTIGARE A
INFRACTIUNILOR DE
CRIMINALITATE ORGANIZATA
SI TERORISM

DIICOT DIRECŢIA DE
INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR
DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ
ŞI TERORISM

22 M 2012
00470

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUTIE S.R.L.

LOVE MOON

23 M 2012
00471

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUTIE S.R.L.

ANION & FAR IR

24 M 2012
00472

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUTIE S.R.L.

ANION

25 M 2012
00473

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUTIE S.R.L.

LADY ANION

26 M 2012
00474

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUTIE S.R.L.

PERFECT FARMA HEPASAN

27 M 2012
00475

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUŢIE S.R.L.

PERFECT FARMA HEPANORM

28 M 2012
00476

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUŢIE S.R.L.

CERVIRON BY ACAD PROF DR
DOCENT DUMITRU DOBRESCU

29 M 2012
00477

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUŢIE S.R.L.

PERFECT FARMA CERVIRON
ORIGINAL

30 M 2012
00478

26.01.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUŢIE S.R.L.

CERVIRON

31 M 2012
00480

26.01.2012 TATARU FLORIN CRISTIAN Învingem! Uniţi suntem puternici.

32 M 2012
00481

27.01.2012 ISSAM OSSMAN MAHER W STANDARD THE WINNING
CHOICE

33 M 2012
00482

27.01.2012 ISSAM OSSMAN MAHER REVO REVOLUTIONARY MOTO
INDUSTRIES

34 M 2012
00483

27.01.2012 S.C. ARTASIA INTERNATIONAL
S.R.L.

TAIYIN - ARTA MODELARII
FEMININE

35 M 2012
00484

27.01.2012 PHILIP MORRIS BRANDS SARL VIRGINIA S. FINE ACCENT VS
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36 M 2012
00485

27.01.2012 PHILIP MORRIS BRANDS SARL VIRGINIA S. ACCENT VS

37 M 2012
00486

27.01.2012 S.C. FASTIUS CURIER S.R.L. softcurier

38 M 2012
00487

27.01.2012 NINA ILLE MÂNDRELE

39 M 2012
00514

27.01.2012 AGENTIA NATIONALA DE
CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA

ANCPI - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE
CADASTRU ŞI PUBLICITATE
IMOBILIARĂ

40 M 2012
00515

27.01.2012 MAPEI ROMANIA S.R.L. MAPEI Construieşti pentru tine

41 M 2012
00516

27.01.2012 VASILESCU LAWRENTZIA
BEATRICE DENISA

PRE-PARTIDUL ROMANIEI
EUROPENE

42 M 2012
00517

27.01.2012 S.C. INDIGO STUDIO S.R.L. INDIGO STUDIO

43 M 2012
00518

27.01.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

AVEM SI NOI SUPER EROI

44 M 2012
00519

27.01.2012 S.C. CAPITAL FINANCIAL
SERVICES S.A.

Grupul Financiar Capital

45 M 2012
00520

27.01.2012 S.C. CAPITAL FINANCIAL
SERVICES S.A.

Capital Financial

46 M 2012
00521

27.01.2012 SPITALUL CLINIC DE
URGENTA PROFESOR
NICOLAE OBLU IASI

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ
Prof. Dr. N. Oblu

47 M 2012
00522

27.01.2012 S.C. RUS S.R.L.

48 M 2012
00523

27.01.2012 S.C. RUS S.R.L.

49 M 2012
00524

27.01.2012 S.C. AGRIROM S.R.L. Mmm, miau vreau!

50 M 2012
00525

27.01.2012 S.C. AGRIROM S.R.L. Ham...mi place!

51 M 2012
00527

30.01.2012 PRIGOANA VASILE SILVIU

52 M 2012
00528

30.01.2012 S.C. MIRUNETTE
INTERNATIONAL EDUCATION
S.R.L.

Fresh Approach

53 M 2012
00529

30.01.2012 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. valoare împreună
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54 M 2012
00530

30.01.2012 S.C. BURCOMEX S.R.L. CLUB FORCE

55 M 2012
00531

30.01.2012 S.C. BURCOMEX S.R.L. POWER JUMPERS JUMP & SMILE

56 M 2012
00533

30.01.2012 FUNDATIA COMUNITARA DIN
ODORHEIUL SECUIESC

Szka kozossegi kartya Teszel,
Veszel mindennap!Tobbet a
www.szka.org honlapon.

57 M 2012
00534

30.01.2012 S.C. STAR SPONGE S.R.L. MR. Shine

58 M 2012
00535

30.01.2012 S.C. POLUS TRANSILVANIA
COMPANIE DE INVESTIŢII S.A.

PREMIIVARA

59 M 2012
00537

30.01.2012 NAGY ROBERT ATTILA CDP CDP KOREA INC.

60 M 2012
00538

30.01.2012 NAGY ROBERT ATTILA N-gene

61 M 2012
00539

30.01.2012 S.C. KAZAL S.R.L. Cazalact No...Asta-i Brânza!

62 M 2012
00540

30.01.2012 S.C. KAZAL S.R.L. Cazalact gustul dorului de acasă
Brânză Mozzarella

63 M 2012
00541

30.01.2012 S.C. KAZAL S.R.L. Cazalact gustul dorului de acasă
Someş

64 M 2012
00542

30.01.2012 S.C. GENETIC CENTER S.R.L. Genetic Center

65 M 2012
00543

30.01.2012 S.C. BLUE LIFE MEDICAL
CENTER S.R.L.

Blue Life Medical Center

66 M 2012
00544

30.01.2012 S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L.

PÂINEA LUI MANOLE

67 M 2012
00545

30.01.2012 S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L.

PÂINE CREŞTINĂ

68 M 2012
00546

30.01.2012 S.C. FRONTERA TRADING
S.R.L.

SECUIANA - PÂINE CU CARTOFI
BĂTUTĂ DE COAJĂ

69 M 2012
00547

30.01.2012 S.C. VEGIS S.R.L. vegis

70 M 2012
00548

30.01.2012 S.C. MAXCONF S.R.L. MAXCONF

71 M 2012
00549

30.01.2012 PRIMARIA MUNICIPIULUI
BRAD

MUZEUL AURULUI BRAD
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72 M 2012
00550

30.01.2012 PRIMARIA MUNICIPIULUI
BRAD

UN ORAŞ, O FAMILIE

73 M 2012
00551

30.01.2012 PRIMARIA MUNICIPIULUI
BRAD

DESCOPERĂ STRĂLUCIREA
AURULUI

74 M 2012
00552

30.01.2012 ASOCIATIA INSTITUTUL
TRANSILVAN DE MEDIERE

AS ASOCIATIA MEDIATORILOR
ULTRASILVAM NAPOCA MMIX

75 M 2012
00553

30.01.2012 ASOCIATIA INSTITUTUL
TRANSILVAN DE MEDIERE

INSTITUTUL TRANSILVAN DE
MEDIERE

76 M 2012
00554

30.01.2012 VASILESCU LAWRENTZIA
BEATRICE DENISA

TARE-TINERET AGRICULTURA
RECONSTRUCTIE ENERGIE

77 M 2012
00555

30.01.2012 TOMA MIHAI MOARA CU NOROC

78 M 2012
00556

30.01.2012 S.C. DOBRA COM S.R.L. TEI

79 M 2012
00557

30.01.2012 NEGOITA FLORIN Miscarea (Liga) pentru Justitie,
Morala, Producţie Nationala si
Drepturile Omului (MJDOM)

80 M 2012
00558

30.01.2012 RADU EUGEN The VandalList

81 M 2012
00559

30.01.2012 FEDERATIA NATIONALA MINE
ENERGIE (FNME)

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE
ENERGIE FNME SOLIDARITATE
UNITATE ACTIUNE

82 M 2012
00560

31.01.2012 S.C. FIN EXPERT
CONSULTING S.R.L.

FiNEXPERT CONTABILITATE
AUDIT TAXE

83 M 2012
00561

30.01.2012 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

IMUNO EFECT

84 M 2012
00562

30.01.2012 DIMA FLORIN SORIN fruitbox

85 M 2012
00563

30.01.2012 GURZAU ADRIAN GURZĂU

86 M 2012
00564

30.01.2012 S.C. CASA DE VINURI LIFA
S.R.L.

Podgorie Vrânceană

87 M 2012
00565

30.01.2012 S.C. SINCRON S.R.L. SINCRON

88 M 2012
00566

30.01.2012 S.C. GREEN TREE RECORDS
S.R.L.

Green Tree
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89 M 2012
00567

30.01.2012 S.C. ROTON S.R.L. NOI DAM TONUL !

90 M 2012
00568

30.01.2012 S.C. MEDIA CONCEPT STORE
S.R.L.

Family Events

91 M 2012
00569

30.01.2012 S.C. NOA TRANS CONST
S.R.L.

NOA TRANS CONST

92 M 2012
00570

30.01.2012 S.C. CANGURO WOOL S.A. CARINA

93 M 2012
00571

30.01.2012 S.C. EZMAX EXPRESS S.R.L. eDepot Shopping din plăcere

94 M 2012
00572

30.01.2012 S.C. SPORT ARENA S.R.L. SPORT ARENA

95 M 2012
00573

30.01.2012 PAVEL ANCA ELENA SPORT ARENA STREETBALL

96 M 2012
00574

30.01.2012 S.C. FINE WINE S.R.L. LacertA Rose' Riviera

97 M 2012
00575

31.01.2012 S.C. CUCINA LA KARYNA
S.R.L.

KY

98 M 2012
00576

31.01.2012 S.C. BIOSINTEX S.R.L. NYLON MULTI

99 M 2012
00577

31.01.2012 S.C. BIOSINTEX S.R.L. NYLON MONO

100 M 2012
00578

31.01.2012 S.C. BIOSINTEX S.R.L. BICRIL

101 M 2012
00579

31.01.2012 S.C. BIOSINTEX S.R.L. MONO'X

102 M 2012
00580

31.01.2012 HRISTOFOR MIHAI O'Hara irish pub

103 M 2012
00581

31.01.2012 BADULESCU STEFAN
ALEXANDRU
LANZAFAME FABIO

OBSESSION

104 M 2012
00582

31.01.2012 BADULESCU STEFAN
ALEXANDRU
LANZAFAME FABIO

ILLUSION

105 M 2012
00583

31.01.2012 LANZAFAME FABIO PREMIER WIN 365

106 M 2012
00584

31.01.2012 S.C. ROTON S.R.L. ROTON

107 M 2012
00585

31.01.2012 S.C. FERMA DAVICARM S.R.L. Ferma Davicarm Pe gustul tău zi de
zi!
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108 M 2012
00587

31.01.2012 S.C. RESORT PROD S.R.L. BriSe

109 M 2012
00588

31.01.2012 ASOCIATIA ROMANA DE
FRANCIZA

Sustin Brandul Cultural Romanesc

110 M 2012
00589

31.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A. GLAMOUR MINISLIMS

111 M 2012
00590

31.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A. GLAMOUR MIDI

112 M 2012
00591

31.01.2012 JT INTERNATIONAL S.A. GLAMOUR MIDISLIMS

113 M 2012
00592

31.01.2012 S.C. CITYCOM S.R.L. TIMISOARA EXPRESS, SPIRITUL
TIMISOAREI

114 M 2012
00593

31.01.2012 S.C. WIENER WURST S.R.L. WIENER W WURST

115 M 2012
00594

31.01.2012 S.C. KAUFLAND ROMANIA
SCS

SANTERRA AQUA

116 M 2012
00595

31.01.2012 S.C. CONSULTING 3A-2006
S.R.L.

pALMA DERM săpun pastă

117 M 2012
00596

31.01.2012 UNILEVER NV gust SOS

118 M 2012
00597

31.01.2012 S.C. DORNA LACTATE S.A. LaDORNA Ecologic

119 M 2012
00598

31.01.2012 S.C. EUROGAMES MMA
SPORTS S.R.L.

EFC MMA

120 M 2012
00599

31.01.2012 S.C. EUROGAMES MMA
SPORTS S.R.L.

euroGames MMA SPORTS

121 M 2012
00600

31.01.2012 TIREA DANUT LASCU ENERGIETIREA

122 M 2012
00601

31.01.2012 S.C. KTEL CENTER S.R.L. SIAMB SALONUL INTERNAŢIONAL
AUTO-MOTO BUCUREŞTI

123 M 2012
00602

31.01.2012 FLORESCU CONSTANTIN
MIHAIL

TABACUL VAMPIRULUI

124 M 2012
00603

31.01.2012 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

2 HOT alcodisiac

125 M 2012
00604

01.02.2012 S.C. CETELEM IFN S.A. CREDIT RESPONSABIL

126 M 2012
00605

01.02.2012 S.C. KARPATEN MILK S.R.L. KARPATEN Tilsit
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127 M 2012
00606

01.02.2012 AVRAM IONUT MARIUS happybox

128 M 2012
00607

01.02.2012 FUNDATIA SCOALA LITTLE
LONDON

SCOALA LITTLE LONDON

129 M 2012
00609

01.02.2012 S.C. DEVRENS S.R.L. MISTIQUE

130 M 2012
00611

01.02.2012 BULZAN RUXANDRA
MARCELA

MAGNA

131 M 2012
00613

01.02.2012 DAN SEBASTIAN NEWSBV

132 M 2012
00614

01.02.2012 BANCIU RAZVAN PETRU SUPORTER

133 M 2012
00615

01.02.2012 RUSU LILIANA DANIELA Bujoreni

134 M 2012
00616

01.02.2012 RUSU LILIANA DANIELA Bujoreni

135 M 2012
00617

01.02.2012 JT INTERNATIONAL S.A. RAW BEAUTY

136 M 2012
00618

01.02.2012 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE LIQUID GOLD

137 M 2012
00619

01.02.2012 JT INTERNATIONAL S.A. SUSPENDED BELIEF

138 M 2012
00620

01.02.2012 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE MODERN HERITAGE

139 M 2012
00621

01.02.2012 S.C. BRADET S.R.L. Lactate BRADET

140 M 2012
00622

01.02.2012 S.C. MERSEL COMPANY S.R.L. Fii isteţ, Uită-te La Preţ!

141 M 2012
00623

01.02.2012 S.C. ALCOROM S.R.L. SAMARO

142 M 2012
00624

01.02.2012 S.C. PROFI ALLPROD AUTO
S.R.L.

PERFECT ROAD

143 M 2012
00625

01.02.2012 STOIAN LAND COOPERATIVA
AGRICOLA

FERMA STOIAN Legume Româneşti

144 M 2012
00626

01.02.2012 STOIAN LAND COOPERATIVA
AGRICOLA

Bigland

145 M 2012
00627

01.02.2012 LATEA MIHAI OCTAVIAN CITY TAXI

146 M 2012
00628

01.02.2012 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE
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147 M 2012
00629

01.02.2012 GHENGHEA EUGEN MIRCEA JOHN RIVAS

148 M 2012
00630

01.02.2012 S.C. CARPATHIAN
DISTRIBUTION S.R.L.

KEBE HEAVY CLAY BUILDING
MATERIALS

149 M 2012
00631

01.02.2012 S.C. LAM EKAVIRA S.R.L. RAINBOW

150 M 2012
00632

01.02.2012 FUNDATIA CRESTINA ETHOS ethos fundaţia creştină

151 M 2012
00633

01.02.2012 S.C. CASA ETHOS S.R.L. ethos

152 M 2012
00634

01.02.2012 S.C. CASA ETHOS S.R.L. Pentru un stil de viaţă sănătos,
confortabil şi natural, alegeţi: casa
ethos

153 M 2012
00635

01.02.2012 STEFAN LIANA GEORGIANA BREVIS

154 M 2012
00636

01.02.2012 SPECIAL CITY GUARD S.R.L. GD SPECIAL CITY GUARD
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(210) M 2012 00376
(151) 30.01.2012
(732) S.C. BLOC SISTEM ADMIN

S.R.L., Str. Plopilor nr. 71, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00375
(151) 30.01.2012
(732) S.C. BLOC SISTEM ADMIN

S.R.L., Str. Plopilor nr. 71, judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

BLOC SISTEM

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

290104; 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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00461
(151) 26.01.2012
(732) IOAN POPA ,  Str .  Tudor

Vladimirescu nr. 20, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BRAVIS

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C), galben (pantone yellow)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

clase:
29 Carne proaspătă şi congelată, preparate din
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00451
(151) 26.01.2012
(732) S.C. PICNIC MEDIA S.R.L., Str.

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

(540)

Fishing adventures

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; 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 00450
(151) 26.01.2012
(732) S.C. GENERAL INTERFINISH

S.R.L., Str. Aviator Vasile Fuica nr.
64, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GIF Interfinish

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
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  (531) Clasificare Viena:270502; 270509;
290112;  

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

6 Profile de aluminiu.
37 Construcţii, reparaţii şi servicii de
instalaţii.
42 Crearea şi dezvoltarea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00449
(151) 26.01.2012
(732) S.C. DOLEMN TRADE S.R.L., Str.

Cutezanţei nr. 15/4, judeţul Mureş,
4300, TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

S.C. Dolemn TRADE S.R.L.

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

clase:
20 Mobilier.
37 Construcţii locuinţe, cabane de lemn.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00475
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUŢIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13 A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PERFECT FARMA HEPANORM

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00452
(151) 31.01.2012
(732) S.C. SANTIB S.R.L., Str. Eugeniu de

Savoya nr. 11, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

PORTORECA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020120; 050710;

270501; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00467
(151) 26.01.2012
(732) S.C. 3LT MANAGEMENT S.R.L.,

Str. Alexandru Sihleanu nr. 12,
demisol, camera 4, sector 3, 030657,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SAFENOLOGY

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00476
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUŢIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13 A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CERVIRON BY ACAD PROF DR
DOCENT DUMITRU DOBRESCU

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 2/2012/5

(210) M 2012 00477
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUŢIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13 A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PERFECT FARMA CERVIRON
ORIGINAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00468
(151) 26.01.2012
(732) S.C. SASHA DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Pajura nr. 11, bl. F4, sc. 1,
parter, ap. 4, sector 1, 013153,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REYNA CLUB

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270511; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00478
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUŢIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13 A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CERVIRON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00455
(151) 26.01.2012
(732) BRAN DANUT, Sat Crevedia Mare,

judeţul Giurgiu, , COM. CREVEDIA
MARE ROMANIA 

(540)

RADIO GIURGIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00462
(151) 26.01.2012
(732) OFEK ELECTRONICS S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 68, corp C2,
depozitul 3, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

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

(540)

EDELHAUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole

altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; material de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00456
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  I N S T I T U T U L  D E

OPTOELECTRONICĂ S.A., Str.
Gheorghe Petraşcu nr. 67, cam. 401,
sector 3, 031593, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IOEL - CENTRU DE EXCELENŢĂ ÎN
ELECTRO-OPTICĂ PRO OPTICA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri
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(531) Clasificare Viena:260116; 260118;
261108; 270509; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00463
(151) 26.01.2012
(732) OFEK ELECTRONICS S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 68, corp C2,
depozitul 3, judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

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

(540)

HERZOG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; material de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00469
(151) 26.01.2012
(732) DIRECTIA DE INVESTIGARE A

I N F R A C T I U N I L O R  D E
CRIMINALITATE ORGANIZATA
SI TERORISM, B-dul. Libertăţii, nr.
12-14, sector 5, Jud. Ilfov, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIICOT DIRECŢIA DE INVESTIGARE
A  I N F R A C Ţ I U N I L O R  D E
CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI
TERORISM

  
(531) Clasificare Viena:010502; 010506;

270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Furnizarea accesului la baze de date;
servicii de comunicaţii prin internet;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de comunicaţii prin toate mijloacele.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
cercetare, proiectare aferente; reconstitiurea
bazelor de date; studii tehnice.
45 Servicii juridice; agenţii de detectivi;
investigaţii cu privire la antecedentele
persoanelor; cercetări juridice; cercetări
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judiciare; protecţie civilă; consultanţă în
materie de securitate; servicii de contencios;
servicii de mediere; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00470
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUTIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LOVE MOON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00464
(151) 26.01.2012
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

Str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et.
P, aripa sud, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Casa Mea CONSTRUIEŞTE CASA
VISURILOR TALE! CEA MAI
VÂNDUTĂ REVISTĂ GLOSSY HOME &
DECO

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afcerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web precum şi organizarea de
târguri, expoziţii şi seminarii).
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41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (în special producţia de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00480
(151) 26.01.2012
(732) TATARU FLORIN CRISTIAN, Str.

Şoimului nr. 7, judeţul Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Învingem! Uniţi suntem puternici.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; distribuirea de
prospecte publicitare direct sau prin poştă,
servicii de comunicare publică, declaraţii sau
anunţuri prin toate mijloacele de difuzare,
publicare de texte publicitare de material
publicitar; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare; organizarea de
târguri pentru scopuri comerciale şi
publicitare.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de congrese, colocvii, conferinţe;
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
culturale sau educative; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane în
scopul educării, perfecţionării, instruirii şi
dezvoltării capacităţii de informare şi învăţare;
publicarea de texte altele decât cele
publicitare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00471
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUTIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ANION & FAR IR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00472
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUTIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00473
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUTIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LADY ANION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00465
(151) 26.01.2012
(732) LUCUŢAR TUDOR FELIX,

Intrarea Procopie Dumitrescu nr. 6, ap.
3, sector 2, 020766, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPLASH CLUB

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:241517; 260201;

270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00457
(151) 26.01.2012
(732) BOBU ADRIAN, Str. Soveja nr. 63,

bl. 53, sc. B, et. II, ap. 22, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) GEORGESCU TUDOR, Str. Dr. Ion
Atanasiu nr. 5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TSYS TeleSystems

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
38 Consultanţă şi dezvoltare sisteme în
telecomunicaţii. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
consultanţă pentru dezvoltarea şi proiectarea
de sisteme IT hardware; programare
calculator; consultanţă în privinţa programelor
d e  c a l c u l a t o r  ( s o f t w a r e ) ;
proiectarea/dezvoltarea programelor de
calculator; instalarea programelor de
calculator; întreţinerea şi mentenanţa
programelor de calculator; actualizarea
programelor de calculator; analiza sistemelor
de calculator; proiectarea sistemelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00474
(151) 26.01.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUTIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PERFECT FARMA HEPASAN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00466
(151) 26.01.2012
(732) S.C. AGRICULTURE CAPITAL &

ENGINEERING S.R.L., Intr.
Procopie Dumitrescu nr. 6, subsol,
camera 1, sector 2, 020766,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Agriculture Capital Engineering
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(591) Culori revendicate:maro (pantone
4975 C), galben (pantone 158 C)

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270515;  
(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.
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 00458
(151) 27.01.2012
(732) S.C. MAROMOD S.R.L., Str.

Abatorului nr. 4, ap. 5, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, Str. Constantin
Noica, bl. 2, ap.21 SIBIU

(540)

M M MAROMOD

(591) Culori revendicate:roÕu, verde

  
(531) Clasificare Viena:260305; 260318;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate prin prospecte, broşuri,
esantioane, materiale decorative, pentru
îmbrăcăminte, reclamă, import-export,
vânzare en detail precum şi servicii
comerciale de aprovizionare pentru terţi şi alte
antreprize cu produse din gama îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, promoţii de vânzare pentru terţi,
organizare de expoziţii, târguri, precum şi a
oricărei alte forme de prezentare ale acestor
produse, cu scop comercial şi/sau de
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00459
(151) 26.01.2012
(732) S.C. MAXIMA PROFIL S.R.L., Str.

Industrială nr. 13, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

FEREASTRA MAXIMA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2728C), galben (pantone 012C, roşu
(pantone 185C), negru (pantone 433C)

  
(531) Clasificare Viena:070301; 070302;

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

6 Ferestre şi uşi din aluminiu.
19 Ferestre şi uşi din PVC.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 6,19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00460
(151) 26.01.2012
(732) S.C. STROPII VIETII S.R.L., Str.

Calistrat Hogaş nr. 13, Punct de lucru
Matca Galaţi, judeţul Galaţi, ,
TECUCI ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

Stropii vieţii
  
(531) Clasificare Viena:060104; 110302;

110320; 270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Etichete pentru apă de masă gazoasă
(sifon), etichete pentru apă plată, pliante.
21 Ambalaje pentru îmbuteliat apă de masă
gazoasă (sifon), bere.

32 Apă de masă gazoasă (sifon) şi alte băuturi
nealcoolice; produse pentru fabricarea apelor
gazoase; ape minerale şi gazoase; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
răcoritoare nealcoolice, ape minerale şi alte
ape îmbuteliate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele din
clasa 32, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou; import-export; lanţ de
magazine.
39 Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea produselor cuprinse în clasa 32;
organizarea de călătorii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00481
(151) 27.01.2012
(732) ISSAM OSSMAN MAHER, B-dul

Alexandru Vlahuţă bl. 6, ap. 17,
jude ţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

W STANDARD THE WINNING
CHOICE

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  (531) Clasificare Viena:260418; 270511;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00516
(151) 27.01.2012
(732) VASILESCU LAWRENTZIA

BEATRICE DENISA, Str. 13
Decembrie nr. 6, Jud. 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)

PRE-PARTIDUL ROMANIEI
EUROPENE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
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 si indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00482
(151) 27.01.2012
(732) ISSAM OSSMAN MAHER, B-dul

Alexandru Vlahuţă bl. 6, ap. 17,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

REVO REVOLUTIONARY MOTO
INDUSTRIES

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:180121; 270502;

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

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00483
(151) 27.01.2012
(732) S.C. ARTASIA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Bucovina nr. 7, bl. G2, sc.
C, ap. 49, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAIYIN - ARTA MODELARII
FEMININE

(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.
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 00517
(151) 27.01.2012
(732) S.C. INDIGO STUDIO S.R.L., Str.

Tuzla nr. 1, bl. 11, parter, sector 2, ,
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)

INDIGO STUDIO

(591) Culori revendicate:albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.
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 00518
(151) 27.01.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, et. 2, ap. 7, sector 2, ,
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)

AVEM SI NOI SUPER EROI
  
(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 00519
(151) 27.01.2012
(732) S.C. CAPITAL FINANCIAL

SERVICES S.A., Str. Sf. Vineri nr.
25, bl. 105C, parter, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Grupul Financiar Capital

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00520
(151) 27.01.2012
(732) S.C. CAPITAL FINANCIAL

SERVICES S.A., Str. Sf. Vineri nr.
25, bl. 105C, parter, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Capital Financial

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00521
(151) 27.01.2012
(732) S P I T A L U L  C L I N I C  D E

URGENTA PROFESOR NICOLAE
OBLU IASI, Str. Ateneului nr. 2, Jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ
Prof. Dr. N. Oblu

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270513;

270515; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00522
(151) 27.01.2012
(732) S.C. RUS S.R.L., Nr. 35, Jud. Satu

Mare, , LOC. GHERLA MICA
ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:020921; 090304;

090701; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00523
(151) 27.01.2012
(732) S.C. RUS S.R.L., Nr. 35, Jud. Satu

Mare, , LOC. GHERLA MICA
ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:020921; 090109;

090116; 090304; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00484
(151) 27.01.2012
(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)

VIRGINIA S. FINE ACCENT VS
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(591) Culori revendicate:alb, violet, gri
deschis, gri închis

  
(531) Clasificare Viena:011509; 260418;

290114;  
(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;
chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00485
(151) 27.01.2012
(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)

VIRGINIA S. ACCENT VS

(591) Culori revendicate:alb, fucsia, gri
deschis, gri închis

  
(531) Clasificare Viena:011509; 260418;

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

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
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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;
chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00525
(151) 27.01.2012
(732) S.C. AGRIROM S.R.L., Str.

Steagului nr. 1, Jud. Arad, 310262,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

Ham...mi place!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00486
(151) 27.01.2012
(732) S.C. FASTIUS CURIER S.R.L., Str.

Pecineaga nr. 12, bl. 24, sc. 1, ap. 5,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

softcurier

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de curierat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00524
(151) 27.01.2012
(732) S.C. AGRIROM S.R.L., Str.

Steagului nr. 1, Jud. Arad, 310262,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

Mmm, miau vreau!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00487
(151) 27.01.2012
(732) NINA ILLE, B-dul Unirii nr. 68, bl.

K2, sc. 1, et.6, ap. 22, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MÂNDRELE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00514
(151) 27.01.2012
(732) AGENTIA NATIONALA DE

CADASTRU SI PUBLICITATE
I M O B I L I A R A ,  S p l a i u l
Independenţei nr. 202A, et. 1, sector 6,
060022, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANCPI - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE
CADASTRU Ş I  PUBLICITATE
IMOBILIARĂ

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:010515; 270511;

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

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
publicitate în domeniul imobiliar; servicii de
management în afaceri, elaborarerea de
strategii în domeniul cadastrului şi publicităţii
imobiliare.
36 Servicii de afaceri monetare, financiare,
bancare; agenţii imobiliare; servicii de
cadastru în domeniul imobiliar.
41 Organizarea de conferinţe, congrese,
întâlniri având ca scop principal îndrumarea,
sprijinul şi controlul pentru aplicarea corectă
a legislaţiilor în domeniul cadastrului şi
publicităţii imobiliare.
45 Servicii juridice; cercetare juridică;
cercetări judiciare; servicii de arbitraj; servicii
de mediere.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00515
(151) 27.01.2012
(732) MAPEI ROMANIA S.R.L., Str.

General Ion Dragalina nr. 14, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) OSTER - SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, str.Batişte nr.35 ,
ap.23 , sector 2 BUCUREŞTI

(540)
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MAPEI Construieşti pentru tine

(531) Clasificare Viena:070124; 261325;
270502; 270511;  

(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/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
7 Distribuitoare automate.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri si alti suporti de
inregistrare digitala, mecanisme pentru

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Regruparea în avantajul terţilor şi oferirea
spre vânzare cu amănuntul / ridicata a
produselor menţionate mai sus (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00562
(151) 30.01.2012
(732) DIMA FLORIN SORIN, Str.

Vigoniei nr. 2, bl. 1, sc. 1, et. 5, ap. 22,
sector 5, 050368, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

fruitbox
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(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050722; 260201;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00563
(151) 30.01.2012
(732) GURZAU ADRIAN, Str. Alexandru

Vaida Voievod nr. 14/65, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

GURZĂU

  
(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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea 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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranta
pentru protejarea bunurilor si indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00564
(151) 30.01.2012
(732) S.C. CASA DE VINURI LIFA

S.R.L. ,  jude ţul  Vrancea,  ,
TIMBOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Podgorie Vrânceană

  
(531) Clasificare Viena:061907; 070109;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00544
(151) 30.01.2012
(732) S.C. FRONTERA TRADING

S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

PÂINEA LUI MANOLE

  

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

30 Pâine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00545
(151) 30.01.2012
(732) S.C. FRONTERA TRADING

S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

PÂINE CREŞTINĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Pâine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00565
(151) 30.01.2012
(732) S.C. SINCRON S.R.L., Şos. Bucium

nr. 53, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

SINCRON
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00535
(151) 30.01.2012
(732) S.C. POLUS TRANSILVANIA

COMPANIE DE INVESTIŢII S.A.,
Str. Avram Iancu nr. 492 - 500,
camera 1, et. 1, sat Floreşti, Judeţul
Cluj, 407280, COMUNA FLOREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELMMI CONSULT S.R.L., Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

PREMIIVARA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00546
(151) 30.01.2012
(732) S.C. FRONTERA TRADING

S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 99,
Jud. Brăila, 810144, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

SECUIANA - PÂINE CU CARTOFI
BĂTUTĂ DE COAJĂ

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

30 Pâine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00566
(151) 30.01.2012
(732) S.C. GREEN TREE RECORDS

S.R.L., Şos. Bucium nr. 53, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Green Tree

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00537
(151) 30.01.2012
(732) NAGY ROBERT ATTILA, Str.

Măceşului nr. 58 F judeţul Cluj,
400444, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

CDP CDP KOREA INC.
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(531) Clasificare Viena:260116; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00547
(151) 30.01.2012
(732) S.C. VEGIS S.R.L., Str. Mureşenilor

nr. 14, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

vegis

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:050919; 051101;

270502; 270503; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00567
(151) 30.01.2012
(732) S.C. ROTON S.R.L., Sos. Bucium nr.

53, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

NOI DAM TONUL !

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00553
(151) 30.01.2012
(732) ASOCIATIA INSTITUTUL

TRANSILVAN DE MEDIERE, Str.
Aurel Vlaicu nr. 11, bl. V1, sc. II, et.
5, ap. 17, Jud. Cluj, 400690, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

INSTITUTUL TRANSILVAN DE
MEDIERE

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 419C), verde deschis
(pantone 7490C), verde (pantone
382C), gri (pantone 532C), alb

  
(531) Clasificare Viena:020916; 270524;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00548
(151) 30.01.2012
(732) S.C. MAXCONF S.R.L., Str.

Copăcelu nr. 19, jud. Vâlcea, 240422,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

MAXCONF

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00538
(151) 30.01.2012
(732) NAGY ROBERT ATTILA, Str.

Măceşului nr. 58 F judeţul Cluj,
400444, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00568
(151) 30.01.2012
(732) S.C. MEDIA CONCEPT STORE

S.R.L., Str. Zinca Golescu nr. 21, ap.
8, sector 6, , 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)

Family Events

  (531) Clasificare Viena:050521; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să Ie vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, outlet-uri,
mall-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-uriior web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
abonamente la servicii de telecomunicaţii,
pentru terţi; servicii de abonamente Ia ziare,
pentru terţi; administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor pentru terţi;
cercetări pentru afaceri; consultanţă pentru
conducerea afacerilor;  consultanţă
profesională în afaceri; expertiză în afaceri;
informaţii despre afaceri; investigaţii pentru
afaceri; servicii de relocare pentru afaceri;
estimări referitoare la afaceri; afişaj; agenţii de
import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; căutare de sponsorizare;
cercetarea pieţei; prelucrare administrativă
pentru cereri de mărfuri; servicii pentru
compararea pre ţurilor;  compilarea
informaţiilor în fişiere electronice; compilaţii
statistice; prezentarea produselor prin toate
mijlocele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; contabilitate; cronică
publicitară; întocmire de declaraţii fiscale;
decorarea vitrinelor pentru magazine;
distribuire de eşantioane, de materiale
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publicitare; organizare de evenimente,
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau
publicitare; întocmire de extrase de conturi;
facturare; gestionarea de fişiere informatice;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; vânzare la
licitaţie; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; recrutare de personal; studii
de piaţă; pregătirea şi publicarea de texte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii
de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru servicii de shopping
personalizat si organizare de evenimente;
promovarea bunurilor şi serviciilor terţilor
prin distribuirea de carduri de discount şi/sau
voucher-ere; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit, prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
servicii de urmărire şi monitorizare a
mărfurilor; cumpărarea de mărfuri pentru alţii;
servicii de birou pentru urmărirea si
localizarea fluxurilor de mărfuri; servicii de
card de loialitate; gestionarea unui program de
reducere pentru a permite participanţilor să
obţină reduceri la bunuri şi servicii prin
utilizarea unui card de membru/voucher cu
discount; organizarea de tranzacţii comerciale
prin intermediul magazinelor on-line;
compararea serviciilor de shopping;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; servicii de preluare a apelurilor

telefonice pentru abonaţi nedisponibili;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; demonstraţii de bunuri; servicii
de reproducere a documentelor; servicii de
previziuni economice; servicii oferite de
experţi în eficienta; organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale şi/sau
publicitare; agenţii de informaţii comerciale;
servicii de layout în scopuri publicitare;
marketing; cercetări în marketing; studii de
marketing; servicii de modelling pentru
publicitate sau în scopul promovării
vânzărilor; producţia de filme publicitare;
servicii de telemarketing; organizarea de
campanii publicitare şi de promovare;
publicitate pentru serviciile incluse în clasele
35, 41, 43, 45; gestiunea afacerilor comerciale
pentru serviciile incluse în clasele 35, 41,
43,45; administraţie comercială pentru
serviciile incluse în clasele 35, 41, 43, 45;
lucrări de birou pentru serviciile incluse în
clasele 35, 41, 43, 45; organizarea şi
conducerea de evenimente publicitare, de
relaţii publice, de marketing şi de promovare;
organizarea de evenimente în scopuri
comerciale sau publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; inclusiv agenţii de bilete;
organizare de evenimente; planificare de
evenimente; organizarea de evenimente
speciale; organizare de evenimente muzicale,
culturale, educative, sportive, de divertisment;
organizarea de evenimente live; organizarea
de spectacole si competiţii live; organizarea de
competiţii şi evenimente în scopuri caritabile;
organizarea de baluri, de concursuri de
frumuseţe, nunţi, botezuri, petreceri, petreceri
tematice, carnavaluri, compeţii de dans,
petreceri dansante, baluri mascate, petreceri
pentru copii; organizarea de concerte;
planificarea de recepţii; servicii de animatori;
agenţii de modele pentru artişti; servicii de
publicare; servicii de casino; studiouri de
cinema; cluburi de noapte; cluburi de sănătate;
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organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
creşe; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discotecă; parcuri de
distracţie; divertisment radiofonic şi televizat;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii,
târguri şi evenimente în scopuri culturale sau
educative; proiecţii de filme cinematografice;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de loterii, tombole; servicii de
publicare; servicii de publicare on-line;
informaţii în materie de recreere; reprezentaţii
teatrale; rezervarea de locuri pentru
spectacole; producţie de spectacole;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; reprezentaţii teatrale;
servicii pentru organizare de timp liber;
servicii de traducere; furnizarea de servicii
educaţionale pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă; locuri de joacă pentru
copii; servicii de divertisment pentru copii;
servicii educaţionale pentru copii; cluburi de
sport; servicii de cinema; circuri; conducerea
de clase de fîtness; servicii oferite de un disc
jockey; organizarea de spectacole de modă în
scopul de divertisment; servicii de layout, nu
în scopuri publicitare; producţia de emisiuni
radio şi tv, servicii de karaoke; închirierea de
jucării; scrierea de texte, altele decât cele
publicitare; închirierea de echipamente pentru
jocuri; închirierea de spaţii sportive; servicii
de fîtness; servicii oferite de un antrenor
personal; servicii oferite de un promoter.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; inclusiv servicii de
închirieri de locaţii pentru evenimente;
rezervări de locaţii pentru evenimente;
furnizarea de mâncare şi băutură pentru
evenimente; servicii de catering; restaurant;
baruri; cofetării; hoteluri; moteluri; pensiuni;

cafenele; tabere; închirierea de echipamente
de gătit şi veselă; închirierea de scaune, mese,
feţe de mas şi îmbrăcăminte pentru scaune,
sticlărie; închirierea de corturi; închirierea de
construcţii transportabile.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
inclusiv returnare de obiecte găsite; închiriere
de îmbrăcăminte;închirierea de îmbrăcăminte
de ocazie; acordarea de licenţe de proprietate
intelectuală; servicii de pază şi protecţie;
servicii de pază şi protecţie pentru
evenimente; servicii de supraveghere pentru
copii mici şi/sau animale de companie;
servicii de shopping personalizat, pentru terţi;
servicii de lobby; servicii matrimoniale;
servicii de întâlnire; servicii de aflare a
horoscopului; servicii de mediere; organizarea
şi planificarea de ceremonii de nuntă şi
botezuri; organizarea de evenimente
religioase; servicii funerare; persoane de
companie; servicii oferite de agenţii de
adopţii; cercetare genealogica; menţinerea de
liste de cadouri (pentru nunţi, botezuri,
aniversări) în vederea selectării lor de către
terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00549
(151) 30.01.2012
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

BRAD, Str. Repulicii nr. 18, jud.
Hunedoara ,  335200,  BRAD
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00539
(151) 30.01.2012
(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. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

Cazalact No...Asta-i Brânza!

(591) Culori revendicate:violet (pantone 259
C), crem (pantone 607 C)

  
(531) Clasificare Viena:080308; 190301;

190305; 250119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, produse lactate; brânză, produse din
brânză.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00550
(151) 30.01.2012
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

BRAD, Str. Repulicii nr. 18, jud.
Hunedoara ,  335200,  BRAD
ROMANIA 

(540)

UN ORAŞ, O FAMILIE

  
(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 00551
(151) 30.01.2012
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

BRAD, Str. Repulicii nr. 18, jud.
Hunedoara ,  335200,  BRAD
ROMANIA 

(540)

DESCOPERĂ STRĂLUCIREA
AURULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00569
(151) 30.01.2012
(732) S.C. NOA TRANS CONST S.R.L.,

judeţul Buzău, , COMUNA VADU
PASII ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

NOA TRANS CONST

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260116; 261113;

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

clase:
35 Importul şi regruparea în avantajul terţilor
a utilajelor de construcţii destinate
construcţiilor civile, industriale;a instalaţiilor
industriale; a utilajelor agricole; a utilajelor
forestiere; a camioanelor; a basculantelor; a
dumperelor; a maşinilor de transport; a
utilajelor pentru drumuri şi poduri, cariere; a
instalaţii de foraj; a echipamentelor pentru
forajeapa platforme industriale; a pieselor de
schimb pentru acestea (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00570
(151) 30.01.2012
(732) S.C. CANGURO WOOL S.A., Str.

Barajului nr. 73, Jud. Neamţ, , BICAZ
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

CARINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
23 Fire de uz textil.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00540
(151) 30.01.2012
(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. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

Cazalact gustul dorului de acasă Brânză
Mozzarella

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C), galben (pantone 109 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:030402; 061911;

061915; 250119; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, produse lactate; brânză, produse din
brânză.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00552
(151) 30.01.2012
(732) ASOCIATIA INSTITUTUL

TRANSILVAN DE MEDIERE, Str.
Aurel Vlaicu nr. 11, bl. V1, sc. II, et.
5, ap. 17, Jud. Cluj, 400690, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

AS ASOCIATIA MEDIATORILOR
ULTRASILVAM NAPOCA MMIX

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
716C), roşu (Pantone 1788C)

  
(531) Clasificare Viena:071522; 270515;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor si indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00527
(151) 30.01.2012
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050311; 290111;  
(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/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
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manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente muzicale.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse şi copci , ace şi ace cu gămălie



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 2/2012/5

; flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahar,miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00554
(151) 30.01.2012
(732) VASILESCU LAWRENTZIA

BEATRICE DENISA, Str. 13
Decembrie nr. 6, Jud. 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)

TARE-TINERET AGRICULTURA
RECONSTRUCTIE ENERGIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agriculturii, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
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produse chimice pentru conservarea
alimentelor; adezivi (materiale de lipit) pentru
industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele,produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit, mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură, decoratori,
tipografie şi artă.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degreare
şi preparate abrazive;săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
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.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,

furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri si alti suporti de
inregistrare digitala, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încalzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
15 Instrumente muzicale.
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 mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
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materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
17 care nu sunt cuprinse in alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri si instrumente
demăsurare a timpului.Clasa 15: Instrumente
muzicale.Cauciuc, gutapercă, guma, azbest,
mică si produse din aceste materiale, care nu
sunt incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etansare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de selarie.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, 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. 
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao, si inlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahar,miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
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; malt.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de calatorii.
40 Prelucrarea materialelor.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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 00571
(151) 30.01.2012
(732) S.C. EZMAX EXPRESS S.R.L., Str.

Cibanului nr. 11C5, jud. Alba, ,
SEBEŞ ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

eDepot Shopping din plăcere

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:261509; 270502;

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

clase:

35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii asociate magazinelor de
vânzări cu amănuntul prin intermediul unei
reţele computerizate; vânzări on-line; comenzi
on-line, precum şi vânzări on-line, en-gros sau
cu amănuntul, servicii privind prezentarea
generală a mărfurilor şi produselor;
răspândirea publicităţii pentru terţi prin
intermediul reţelelor electronice de
comunicaţii on-line; asigurarea unei baze de
date cuprinzând produse şi servicii oferite de
terţi, ce poate fi cercetată on-line; asigurarea
unui ghid de comenzi on-line, pentru
localizarea, organizarea şi prezentarea
produselor şi serviciilor altor comercianţi
on-line; asigurarea unei varietăţi mari de
informaţii de interes general prin intermediul
reţelelor computerizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00555
(151) 30.01.2012
(732) TOMA MIHAI, Str. Arcu nr. 12, bl.

Z18, tr. 1, et. 3, ap. 7, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

MOARA CU NOROC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00528
(151) 30.01.2012
(732) S . C .  M I R U N E T T E

INTERNATIONAL EDUCATION
S.R.L., Bd. Pache Protopopescu nr.
81, et. 1, sector 2, 021408,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fresh Approach

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00541
(151) 30.01.2012
(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. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

Cazalact gustul dorului de acasă Someş

(591) Culori revendicate:roÕu (pantone
485 C), galben (pantone 109 C),
alb

  
(531) Clasificare Viena:030402; 061905;

061911; 250119; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, produse lactate; brânză, produse din
brânză.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00529
(151) 30.01.2012
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi, 700506,
IAŞI ROMANIA 

(540)

valoare împreună

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2495C), portocaliu (pantone 1375C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00530
(151) 30.01.2012
(732) S.C. BURCOMEX S.R.L., Str.

Armeniş nr. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUB FORCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00531
(151) 30.01.2012
(732) S.C. BURCOMEX S.R.L., Str.

Armeniş nr. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POWER JUMPERS JUMP & SMILE

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270504; 290113;  
(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 00556
(151) 30.01.2012
(732) S.C. DOBRA COM S.R.L., B-dul

Lucian Blaga, bl. UU 36, ap. 3, Jud.
Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

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

(540)

TEI

(591) Culori revendicate:verde, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:050102; 270502;

270511; 290113;  
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(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 00557
(151) 30.01.2012
(732) NEGOITA FLORIN, Str. Agricultori

nr. 121, bl. 82, ap. 21, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Miscarea (Liga) pentru Justitie, Morala,
Producţie Nationala si Drepturile Omului
(MJDOM)

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

  
(531) Clasificare Viena:011713; 011718;

020322; 070103; 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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranta
pentru protejarea bunurilor si indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00542
(151) 30.01.2012
(732) S.C. GENETIC CENTER S.R.L.,

Str. Crişan nr. 9, Sat Floreşti, Judeţul
Cluj, 407280, COMUNA FLOREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

Genetic Center

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
process blue), bleumarin (pantone
2736 C), portocaliu (pantone 151 C)

  
(531) Clasificare Viena:260203; 260205;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Investigaţii genetice, consiliere de
specialitate în domeniul genetic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00533
(151) 30.01.2012
(732) FUNDATIA COMUNITARA DIN

ODORHEIUL SECUIESC, Str.
Bethlen Gabor nr. 55, judeţul
Harghita, 535600, ODORHEIUL
SECUIESC ROMANIA 

(540)

Szka kozossegi kartya Teszel, Veszel
mindennap!Tobbet a www.szka.org
honlapon.

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020901; 200516;

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

clase:
36 Servicii de creditare, financiare; monetare;
servicii bancare; operaţiuni financiare; plasare
de fonduri; servicii de finanţare; economii;
colectare de fonduri de binefacere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00558
(151) 30.01.2012
(732) RADU EUGEN, Aleea Avrig nr. 10,

bl. P5, sc. A, ap. 38, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The VandalList

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00543
(151) 30.01.2012
(732) S.C. BLUE LIFE MEDICAL

CENTER S.R.L., Str. Crişan F.N.,
Sat Floreşti, Judeţul Cluj, 407280,
COMUNA FLOREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

Blue Life Medical Center

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
process blue), bleumarin (pantone
2736 C)

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00559
(151) 30.01.2012
(732) FEDERATIA NATIONALA MINE

ENERGIE (FNME), Str. Ion
Câmpineanu nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE
ENERGIE FNME SOLIDARITATE
UNITATE ACTIUNE

(591) Culori revendicate:maro deschis

  
(531) Clasificare Viena:020125; 030701;

260116; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00560
(151) 31.01.2012
(732) S.C. FIN EXPERT CONSULTING

S.R.L., Str. Virgil Madgearu nr. 27A,
corp clădire B, ap. 36, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FiNEXPERT CONTABILITATE AUDIT
TAXE

(591) Culori revendicate:roşu-grena
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
36 Activităţi de contabilitate şi audit financiar,
consultanţă în domeniul fiscal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00572
(151) 30.01.2012
(732) S.C. SPORT ARENA S.R.L., Str.

Făinari nr. 6, bl. 69, sc. A, ap.3, sector
2, 021223, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SPORT ARENA

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:070124; 070509;

270508; 270512; 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;
compact discuri, DVD-uri si alti suporti de
inregistrare digitala, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00561
(151) 30.01.2012
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

IMUNO EFECT

  
(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) destinate industriei.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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 pentru sutură.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
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 şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00534
(151) 30.01.2012
(732) S.C. STAR SPONGE S.R.L., Str.

Buzăului nr. 3B, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

MR. Shine

(591) Culori revendicate:galben (pantone
803C), verde (pantone 347C,360C),
roşu (pantone1795C)

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040515;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora; articole
mici din metal; produse metalice necuprinse în
alte clase. 
21 Bureţi de vase metalici.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00573
(151) 30.01.2012
(732) PAVEL ANCA ELENA, Str. Făinari

nr. 6, bl. 69, sc. 1, ap. 3, sector 2,
021223, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPORT ARENA STREETBALL

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:070124; 210301;

270508; 270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri si alti suporti de
inregistrare digitala, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00574
(151) 30.01.2012
(732) S.C. FINE WINE S.R.L., Sat

Finţeşti, nr. 434, camera nr. 2, Judeţul
Buzău, , COMUNA NĂENI
ROMANIA 

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

(540)

LacertA Rose' Riviera

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00575
(151) 31.01.2012
(732) S.C. CUCINA LA KARYNA S.R.L.,

Şos. Ştefan cel Mare nr. 234, bl. 77,
sc. A, et. 2, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KY

(591) Culori revendicate:maro, bej

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00576
(151) 31.01.2012
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str.

Nikolai Gogol nr. 1A, et. 1, ap. 2,
sector 1, 012017, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NYLON MULTI

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
116 C)

(531) Clasificare Viena:270510; 270515;
290101;  

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

10 Fir sutură chirurgicală din poliamidă
(nylon) de uz medical, multifilament.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00592
(151) 31.01.2012
(732) S.C. CITYCOM S.R.L., Calea

Sagului nr. 88, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

TIMISOARA EXPRESS, SPIRITUL
TIMISOAREI

(591) Culori revendicate:violet, negru

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270507;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea  aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00593
(151) 31.01.2012
(732) S.C. WIENER WURST S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu 100, Satu Mare, , SATU
MARE 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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WIENER W WURST

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270508;

290113;  
(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 00577
(151) 31.01.2012
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str.

Nikolai Gogol nr. 1A, et. 1, ap. 2,
sector 1, 012017, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NYLON MONO

(591) Culori revendicate:verde (pantone 359
C)

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270515;

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

clase:
10 Fir sutură chirurgicală din poliamidă
(nylon) de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00587
(151) 31.01.2012
(732) S.C. RESORT PROD S.R.L., Str.

Străjerului nr. 24, et. 1, Cam. 2,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

BriSe

(591) Culori revendicate:bej-auriu, bej-roze

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselortextile, de o varietate de bunuri
(imbrăcăminte), exercită împreună, în
beneficiul altora; aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondentă
sau prin mijloace electronice; servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de îmbrăcăminte (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00594
(151) 31.01.2012
(732) S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS,

Str. Barbu Văcărescu nr. 120-144,
sector 1, 0202884, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SANTERRA AQUA

  
(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 00588
(151) 31.01.2012
(732) ASOCIATIA ROMANA DE

FRANCIZA, Aleea Tincani 4A, bl.
824, sc. 3, ap. 89, sector 6, 061599,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sustin Brandul Cultural Romanesc

  

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

41 Educaţie, servicii de educaţie a persoanelor
şi de dresaj al animalelor sub toate formele;
instruire; divertisment, servicii al căror scop
esenţial este divertismentul, amuzamentul sau
recreerea persoanelor; activităţi sportive şi
culturale, servicii de prezentare a operelor de
artă plastică sau de literatura publicului, în
scopuri culturale sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00581
(151) 31.01.2012
(732) B A D U L E S C U  S T E F A N

ALEXANDRU, Str. Dr. Carol Davila
nr. 2A, bl. EC, sc. A. ap. 63, Judeţul
Argeş, 110321, PITEŞTI ROMANIA

(732) LANZAFAME FABIO, cu rezidenţă
în România, Piteşti, str. Dr. Carol
Davila nr. 2A, bl. EC, sc. A, ap. 61,
jud. Argeş, ,  ITALIA 

(540)

OBSESSION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao si înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
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pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00598
(151) 31.01.2012
(732) S.C. EUROGAMES MMA SPORTS

S.R.L., Str. Erou Iancu Nicolae nr.
52-54, Vila A6, Camera 2, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

EFC MMA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020108; 260516;

270502; 270515; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00589
(151) 31.01.2012
(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)

GLAMOUR MINISLIMS

  
(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 00595
(151) 31.01.2012
(732) S.C. CONSULTING 3A-2006

S.R.L., Str. Sabina Evutianu nr. 8,
Jud. Timiş, 300688, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)
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pALMA DERM săpun pastă

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:020915; 050713;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00582
(151) 31.01.2012
(732) B A D U L E S C U  S T E F A N

ALEXANDRU, Str. Dr. Carol Davila
nr. 2A, bl. EC, sc. A. ap. 63, Judeţul
Argeş, 110321, PITEŞTI ROMANIA

(732) LANZAFAME FABIO, cu rezidenţă
în România, Piteşti, str. Dr. Carol
Davila nr. 2A, bl. EC, sc. A, ap. 61,
jud. Argeş, ,  ITALIA 

(540)

ILLUSION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi

cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00599
(151) 31.01.2012
(732) S.C. EUROGAMES MMA SPORTS

S.R.L., Str. Erou Iancu Nicolae nr.
52-54, Vila A6, Camera 2, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

euroGames MMA SPORTS

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:020108; 260516;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00578
(151) 31.01.2012
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str.

Nikolai Gogol nr. 1A, et. 1, ap. 2,
sector 1, 012017, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BICRIL

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2665 C)

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

clase:
10 Fir sutură chirurgicală din acid poliglicolic
de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00590
(151) 31.01.2012
(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)

GLAMOUR MIDI

(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 00583
(151) 31.01.2012
(732) LANZAFAME FABIO, cu rezidenţă

în România, Piteşti, str. Dr. Carol
Davila nr. 2A, bl. EC, sc. A, ap. 61,
jud. Argeş, ,  ITALIA 

(540)

PREMIER WIN 365

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00591
(151) 31.01.2012
(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)

GLAMOUR MIDISLIMS

  
(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 00579
(151) 31.01.2012
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str.

Nikolai Gogol nr. 1A, et. 1, ap. 2,
sector 1, 012017, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MONO'X

(591) Culori revendicate:bej (pantone 472
C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Fir sutură chirurgicală din poliglicolid şi
caprolactone de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00584
(151) 31.01.2012
(732) S.C. ROTON S.R.L., Sos. Bucium nr.

53, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

ROTON
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00596
(151) 31.01.2012
(732) UNILEVER NV, Weena 455, AL,

3 0 1 3 ,  R O T T E R D A M
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)

gust SOS

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:110104; 260118;

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

clase:
30 Maioneză; dresinguri pentru salate;
ketchup; sos de tomate; sosuri (condimente);
preparate din fructe sau legume, gătite sau
murate utilizate ca mirodenii/condimente
(relish); chutneys (condimente); muştar; oţet;
sandvişuri.
41 Educaţie, divertisment, activităţi culturale
si recreaţionale furnizate pentru campanii
promoţionale cu privire la mâncare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00600
(151) 31.01.2012
(732) TIREA DANUT LASCU, Str. 1

Decembrie 1918 nr. 63, sc. 1, ap. 1,
jude ţul Hunedoara,  332030,
PETROŞANI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  G A B R I E L A
CECIU-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, jud. Timiş
TIMISOARA

(540)

ENERGIETIREA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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
sunetuli 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,
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, inclusiv on-line; lucrări de
birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00580
(151) 31.01.2012
(732) HRISTOFOR MIHAI, Str. Trestiana

nr. 11, bl. 14, sc. 2, ap. 51, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

O'Hara irish pub

(591) Culori revendicate:negru (pantone
black C), galben (pantone 114 C)

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270524;

290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00601
(151) 31.01.2012
(732) S.C. KTEL CENTER S.R.L., Str.

Negustori nr. 14, et. 2, ap. 7, sector 2,
023953, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIAMB SALONUL INTERNAŢIONAL
AUTO-MOTO BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00585
(151) 31.01.2012
(732) S.C. FERMA DAVICARM S.R.L.,

Str. Dumbrava Nouă nr. 26, bl. M207,
sc. 1, ap. 3, sector 5, 051153,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ferma Davicarm Pe gustul tău zi de zi!

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
29 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.
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 00602
(151) 31.01.2012
(732) FLORESCU CONSTANTIN

MIHAIL, Aleea Valea Viilor nr. 4, bl.
D 49, sc. A, ap. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TABACUL VAMPIRULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00603
(151) 31.01.2012
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Judeţul Prahova, ,
GURA VADULUI ROMANIA 

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

(540)

2 HOT alcodisiac
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(531) Clasificare Viena:270509; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00597
(151) 31.01.2012
(732) S.C. DORNA LACTATE S.A., Str.

Nicolae Caranfil, nr. 81, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

LaDORNA Ecologic

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, albastru, albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:061913; 250119;

290112;  

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

29 Lapte şi produse pe bază de lapte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00631
(151) 01.02.2012
(732) S.C. LAM EKAVIRA S.R.L., nr.174,

judeţul Bacău, , COMUNA GÂRLENI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

RAINBOW

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini automate pentru producţia şi
distribuţia de îngheţată, frişcă, băuturi şi altele
asemenea.
11 Maşini automate pentru producerea şi
păstrarea de îngheţată, frişcă, băuturi şi
produse similare, pasteurizatoare pentru
îngheţată, aparate şi instalaţii frigorifice.
35 Importul şi regruparea în avantajul terţilor
a maşinilor de îngheţată (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00632
(151) 01.02.2012
(732) FUNDATIA CRESTINA ETHOS,

Str. Păltiniş nr. 57, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

ethos fundaţia creştină

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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;
servicii de binefacere pentru oameni nevoiaşi,

cămine de bătrâni, cămine de copii, azile
pentru bătrâni, îngrijire şi consiliere a
oamenilor din azile de bătrâni, spitale şi
cămine de copii; îngrijire şi consiliere a
deţinuţilor şi sprijinirea lor pentru integrarea
în societate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00625
(151) 01.02.2012
(732) STOIAN LAND COOPERATIVA

A G R I C O L A ,
A143/28/2+A143/29/1+A143/29/4+
A143/30/1, Spaţiu Administrativ Corp
A, Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

FERMA STOIAN Legume Româneşti

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261113;

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

clase:
29 Carne, peşte, 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
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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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igiena si frumuseţe pentru oameni
saupentru animale; servicii din agricultura,
horticultura si silvicultura.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00633
(151) 01.02.2012
(732) S.C. CASA ETHOS S.R.L., Str.

Păltiniş nr. 57, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

ethos

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

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

colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00604
(151) 01.02.2012
(732) S.C. CETELEM IFN S.A., Str.

Clucerului nr. 78-80, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CREDIT RESPONSABIL

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
349C)

  
(531) Clasificare Viena:040504; 260118;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00626
(151) 01.02.2012
(732) STOIAN LAND COOPERATIVA

A G R I C O L A ,
A143/28/2+A143/29/1+A143/29/4+
A143/30/1, Spaţiu Administrativ Corp
A, Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Bigland

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261113;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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 00634
(151) 01.02.2012
(732) S.C. CASA ETHOS S.R.L., Str.

Păltiniş nr. 57, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

Pentru un stil de viaţă sănătos,
confortabil şi natural, alegeţi: casa ethos

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00618
(151) 01.02.2012
(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)

SOBRANIE LIQUID GOLD

  
(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 00619
(151) 01.02.2012
(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)

SUSPENDED BELIEF

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00627
(151) 01.02.2012
(732) LATEA MIHAI OCTAVIAN, Bdul.

Mamaia nr. 75, bl. LS1, sc. B, et. 4,
ap. 44, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CITY TAXI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00635
(151) 01.02.2012
(732) STEFAN LIANA GEORGIANA,

Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53,
sc. 1, et. 6, ap. 20, sector 3, 030992,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BREVIS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
materiale pentru artişti; material didactic sau
pentru învăţământ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00620
(151) 01.02.2012
(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)

SOBRANIE MODERN HERITAGE

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 2/2012/5

(210) M 2012 00636
(151) 01.02.2012
(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)

GD SPECIAL CITY GUARD

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270106;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00605
(151) 01.02.2012
(732) S.C. KARPATEN MILK S.R.L., Nr.

318, jud. Harghita, 537309, SAT
VALEA STRÂMBĂ ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

KARPATEN Tilsit

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate; brânzeturi; iaurt;
lapte de băut; smântână; unt; chefir.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00611
(151) 01.02.2012
(732) B U L Z A N  R U X A N D R A

MARCELA, Str. Liviu Rebreanu nr.
147, ap. 13, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

MAGNA

  
(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.
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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 00621
(151) 01.02.2012
(732) S.C. BRADET S.R.L., Sat Brădeţu,

Jud. Argeş, , COMUNA BRĂDULEŢ
ROMANIA 

(540)

Lactate BRADET
(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00622
(151) 01.02.2012
(732) S.C. MERSEL COMPANY S.R.L.,

Şos. Petrachioaia nr. 113, judeţul
Ilfov, , AFUMATI ROMANIA 

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

(540)

Fii isteţ, Uită-te La Preţ!

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00613
(151) 01.02.2012
(732) DAN SEBASTIAN, Str. Cerbului nr.

11, ap. 3, judeţul Braşov, 500015,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

NEWSBV
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00628
(151) 01.02.2012
(732) C O M P A G N I E  G E R V A I S

DANONE, 17 Boulevard Haussmann,
75009, PARIS FRANTA 

(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)

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

  (531) Clasificare Viena:040504; 040505;
290114;  

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

29 Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel,
lapte aromat şi lapte bătut; produse lactate,

cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi
de băut, brânză de vaci, băuturi simple sau
aromate produse în principal din lapte sau
produse lactate, băuturi lactate preparate în
principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut
de fructe; produse lactate sau aromate
fermentate.
30 Cacao, ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, zahăr, orez
expandat, preparate făcute din cereale, cereale
pentru mic dejun, biscuiţi (dulci sau picanţi),
napolitane, vafe, prăjituri, produse de
patiserie, toate aceste produse fiind simple
şi/sau acoperite şi/sau umplute şi/sau cu
arome, produse de cofetărie, gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă făcută în mod
esenţial din iaurt, îngheţată, gheaţă pe bază de
apă (gheaţă alimentară), iaurturi îngheţate
(gheaţă comestibilă), gheaţă cu arome.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00606
(151) 01.02.2012
(732) AVRAM IONUT MARIUS, Str.

Elena Cuza nr. 21, sector 4, 040331,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

happybox

(591) Culori revendicate:portocaliu
(Pantone 137C), negru (Pantone
Black C)

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;
290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; papetărie;adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00623
(151) 01.02.2012
(732) S.C. ALCOROM S.R.L., Str.

Principală nr. 165, Localitatea
Martinesti, Judeţul Satu Mare, ,
COMUNA ODOREU ROMANIA 

(540)

SAMARO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00614
(151) 01.02.2012
(732) BANCIU RAZVAN PETRU, Str.

Oaşului nr. 14, judeţul Braşov,
500209, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

SUPORTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00607
(151) 01.02.2012
(732) FUNDATIA SCOALA LITTLE

LONDON, Str. Privighetorilor nr.
86P, et. 2, ap. D 2-4, sector 1, 014042,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SCOALA LITTLE LONDON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00629
(151) 01.02.2012
(732) GHENGHEA EUGEN MIRCEA,

Str. Covasna nr. 19, bl. E2, sc. 3, ap.
54, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JOHN RIVAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00624
(151) 01.02.2012
(732) S.C. PROFI ALLPROD AUTO

S.R.L., Str. Lupeni nr. 143-145
(parcela 9), Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PERFECT ROAD

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate adezive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00615
(151) 01.02.2012
(732) RUSU LILIANA DANIELA, Str.

Washington nr. 48, ap. 4, et. 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bujoreni
(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:050315; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00609
(151) 01.02.2012
(732) S.C. DEVRENS S.R.L., Str.

Progresului nr. 4, ap. 2, jud. Mureş,
5 4 0 3 0 4 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

MISTIQUE

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00630
(151) 01.02.2012
(732) S . C .  C A R P A T H I A N

DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Stăvilarului nr. 56, Judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

KEBE HEAVY CLAY BUILDING
MATERIALS

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270524;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţi i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00616
(151) 01.02.2012
(732) RUSU LILIANA DANIELA, Str.

Washington nr. 48, ap. 4, et. 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bujoreni

(591) Culori revendicate:alb, mov
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  (531) Clasificare Viena:050315; 270511;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00617
(151) 01.02.2012
(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)

RAW BEAUTY

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE  BOPI 2/2012/SAPTAMANA 5  
CERERI  MARCI  PUBLICATE

Referitor depozite reglementare M 2012/00161 respectiv  M2012/00162 publicate in 

BOPI 1/2012  Cereri Marci  din data de 20. 01.2012 saptamana  3, dintr-o regretabila

eroare materiala au fost introduse in mod gresit  ca marci individuale combinate acestea

fiind solicitate la depunere ca cereri de marca colective combinate. 

Pentru aceasta s-a trimis  solicitantului notificare rectificativa pentru ambele depozite  si s-a

facut si corectura in baza de date OSIM. 

_______________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 00416 publicat ca cerere de marca in data de

26.01.2012 s-a constatat o eroare in ceea ce priveste pozitionarea  elementului figurativ

corect fiind dupa cum urmeaza:




