
OFICIUL    DE  STAT   PE NTRU  INVENTII  SI  MARCI  BUCURESTI  ROMANIA 

BULETIN OFICIAL DE 
PROPRIETATE INDUSTRIALA 

SECTIUNEA MARCI 

PARTEA  I 

Cereri de inregistrare marca depuse in Saptamana 6
de la 02.02.2012 pana la 08.02.2012 

PUBLICATE IN DATA DE 09.02.2012 

I.S.S.N. 2065-0345 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI nr. 2/2012/6

1

Cereri Mărci publicate în BOPI nr 2/2012/saptamana 6
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07876
03.02.2012 S.C. BIOFRUCT S.R.L. BIO fruct

2 M 2012
00348

02.02.2012 S.C. ELK FARM S.R.L. HONOR

3 M 2012
00358

03.02.2012 RADULESCU DAN RĂDULESCU & ASOCIAŢII CASĂ
DE AVOCATURĂ & MEDIERE

4 M 2012
00372

03.02.2012 S.C. ZENTYSS S.R.L. Gnet

5 M 2012
00373

03.02.2012 S.C. ZENTYSS S.R.L. W Dez

6 M 2012
00453

06.02.2012 S.C. DREAM INTERNATIONAL
S.R.L.

dreamtrip

7 M 2012
00454

03.02.2012 S.C. DREAM INTERNATIONAL
S.R.L.

dreamtrip

8 M 2012
00488

03.02.2012 LAURIAN POPA Proseccobar

9 M 2012
00532

03.02.2012 CHERECHES TRAIAN TC STUDIO EXPLORATION

10 M 2012
00536

03.02.2012 S.C. GERMINO S.A. MuzicaPeTUB

11 M 2012
00637

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN

12 M 2012
00638

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

MUZEUL ŢĂRANULUI

13 M 2012
00639

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

MUZEUL NAŢIONAL AL
ŢĂRANULUI ROMÂN

14 M 2012
00640

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN

15 M 2012
00641

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

MUZEUL ŢARANULUI ROMÂN
ATELIERUL DE CREATIVITATE

16 M 2012
00642

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

MUZEUL NAŢIONAL AL
ŢĂRANULUI ROMÂN

17 M 2012
00643

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN
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18 M 2012
00644

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

19 M 2012
00645

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

20 M 2012
00646

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

21 M 2012
00647

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

22 M 2012
00648

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

23 M 2012
00649

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

24 M 2012
00650

02.02.2012 MUZEUL NATIONAL AL
TARANULUI ROMAN

25 M 2012
00651

02.02.2012 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. FIBROSLIM

26 M 2012
00652

02.02.2012 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Zdrovit Maxi Mag

27 M 2012
00653

02.02.2012 S.C. BIOFARM S.A. HEMOROCID

28 M 2012
00654

02.02.2012 S.C. BIOFARM S.A. HEMOROSEPT

29 M 2012
00655

02.02.2012 SOCIETATEA ROMANA DE
CARDIOLOGIE

ALEARGA CU NOI PENTRU INIMA
TA

30 M 2012
00656

06.02.2012 S.C. KLADYS S.R.L. KIS ME KLADYS

31 M 2012
00657

02.02.2012 ORAŞUL BREZOI TÂRGUL LOTRILOR

32 M 2012
00658

02.02.2012 S.C. E STAR MURES ENERGY
S.A.

E STAR Alternative Energy.
Delivered.

33 M 2012
00659

02.02.2012 S.C. FLANDA S.R.L. ODIN

34 M 2012
00660

02.02.2012 S.C. KLADYS S.R.L. KLADYS

35 M 2012
00661

02.02.2012 S.C. MARCO REALI JUNIOR
S.R.L.

DIONISOS KOUVLAKI KING SIZE
APPETITE

36 M 2012
00662

02.02.2012 ENACHE AUREL CATALIN
IONESCU CRISTIAN LUCIAN

MATECO
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37 M 2012
00663

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

ASOCIAŢIA DENTARĂ ROMÂNĂ
PENTRU EDUCAŢIE ADRE

38 M 2012
00664

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA Forna
Clinic CLINICĂ Implantologie, Laser
Chirurgical, Chirurgie
Oro-Maxilo-Facială, Stomatologie
Generală

39 M 2012
00665

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA SR
TRC SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TERMOGRAFIE REGLATORIE
COMPUTERIZATĂ

40 M 2012
00666

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA AN
ACADEMIA NAŢIONALĂ MEDICINĂ
DENTARĂ

41 M 2012
00667

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA I.R.O.
INSTITUTUL DE REABILITARE
ORALĂ

42 M 2012
00668

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA
ASRRO Asociaţia Societatea
Română de Reabilitare Orală

43 M 2012
00669

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA
CExR.O.

44 M 2012
00670

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA FH
MD

45 M 2012
00671

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA SE
MD

46 M 2012
00672

02.02.2012 ASOCIATIA DENTARA
ROMANA PENTRU EDUCATIE

NORINA CONSUELA FORNA
Fc-TH.E. MD

47 M 2012
00673

03.02.2012 S.C. EURO NET S.R.L. SORY

48 M 2012
00674

02.02.2012 S.C. SHINOBI SISTEMA S.R.L. SHINOBI SISTEMA

49 M 2012
00675

02.02.2012 DUDILA MARIUS CIPRIAN dudi bait

50 M 2012
00676

02.02.2012 S.C. TAX KONTROL S.R.L. Counte today & tomorrow
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51 M 2012
00677

02.02.2012 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. CAMINUL

52 M 2012
00678

02.02.2012 MIDAS EXPERT DISTRIBUTION
S.R.L.

MED Caring for life MIDAS EXPERT
DISTRIBUTION

53 M 2012
00679

02.02.2012 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

MEŞTER-EŞTI

54 M 2012
00681

02.02.2012 Abbott Medical Optics Inc. TECNIS ITEC

55 M 2012
00682

02.02.2012 IONITA ALEXANDRU -
GABRIEL

PRISPA the sun powered team

56 M 2012
00683

02.02.2012 AGENTIA METROPOLITANA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA BRASOV

BRASOV 100%

57 M 2012
00684

02.02.2012 BOTTA IULIAN Academia Bratianu

58 M 2012
00685

02.02.2012 S.C. IL MAESTRO S.R.L. MEGAPAN

59 M 2012
00686

03.02.2012 MALUPO CONSULT S.R.L. Casa Funerara Bucur

60 M 2012
00687

03.02.2012 S.C. STEFANDO S.R.L. EXC

61 M 2012
00688

03.02.2012 S.C. MAGIC ENGINEERING
S.R.L.

MAGIC ENGINEERING Engineering
Can be magic

62 M 2012
00689

03.02.2012 S.C. ZENTYSS S.R.L. ZENTYSS BRINGING COMFORT

63 M 2012
00690

03.02.2012 EDUARDO KHALIL UNIVERSUL LAPTELUI

64 M 2012
00691

03.02.2012 TOWN SECURITY S.R.L. TOWN SECURITY

65 M 2012
00692

03.02.2012 CONSTANTINESCU TUDOR
MIHAI

Chocolat CREATEUR DE GOUT

66 M 2012
00693

03.02.2012 S.C. TAKE INGREDIENT S.R.L. Take Line spices-flavours-nuts

67 M 2012
00694

03.02.2012 S.C. YAU CONCEPT S.R.L. YAU.RO

68 M 2012
00695

03.02.2012 S.C. ELIS GROUP IMPEX S.R.L. CAPO D OPERA

69 M 2012
00696

03.02.2012 BANCPOST S.A. FastTrade
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70 M 2012
00697

03.02.2012 S.C. ELAN-TRIO S.R.L. A szekelyfoldi uzletlanc!

71 M 2012
00698

03.02.2012 ANTHONY BOU KHALIL Le Chatole

72 M 2012
00699

03.02.2012 S.C. ANDRA DMM S.R.L. CAŞEDO colour in your life

73 M 2012
00700

03.02.2012 S.C. MI-NI & MO-CO SVE ROM
S.R.L.

GRILL KING

74 M 2012
00701

03.02.2012 S.C. STUDIO MODERNA S.R.L. DRY COOKER-TIGAIA MAGICA

75 M 2012
00702

03.02.2012 S.C. STUDIO MODERNA S.R.L. HOT PAN - TIGAIA MAGICA

76 M 2012
00703

03.02.2012 MUZEUL NATIONAL GEORGE
ENESCU

GEORGE ENESCU

77 M 2012
00704

03.02.2012 VLAD ANCA MIOARA Atelierul de Flori Timişoara

78 M 2012
00705

03.02.2012 S.C. BUSZESZ RO S.R.L. EASY FLASH !

79 M 2012
00706

03.02.2012 S.C. CALL MANIA S.R.L. GIMMY BIO

80 M 2012
00707

03.02.2012 S.C. PROFIPET COM S.R.L. GRANDIS

81 M 2012
00708

03.02.2012 S.C. AVI-GIIS S.R.L. Ca altădată...bucate româneşti

82 M 2012
00709

03.02.2012 S.C. TOPMEDICAL S.R.L. CENTRUL CHIRURGICAL
FORTUNA

83 M 2012
00711

03.02.2012 MOCANU VASILE HORIA Fundatia Ascensiunea Romaniei

84 M 2012
00712

03.02.2012 MOCANU VASILE HORIA Dreptate Demnitate Dezvoltare
Dreptate Dezvoltare Demnitate
Demnitate Dreptate Dezvoltare
Demnitate Dezvoltare Dreptate
Dezvoltare Dreptate Demnitate
Dezvoltare Demnitate Dreptate

85 M 2012
00713

03.02.2012 MOCANU VASILE HORIA F.A.R.

86 M 2012
00714

03.02.2012 MOCANU VASILE HORIA Dreptate Demnitate Dezvoltare

87 M 2012
00717

06.02.2012 S.C. MERSIN TURISM S.R.L. Reyna
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88 M 2012
00718

06.02.2012 S.C. NUTRON S.R.L. NATURAL FERMA

89 M 2012
00719

06.02.2012 STIOLICA NICOLAE Elegance

90 M 2012
00720

06.02.2012 STIOLICA NICOLAE Divina by Elegance

91 M 2012
00721

06.02.2012 S.C. CONCEPT GARDEN S.R.L. CONCEPT GARDEN NATURA SI
ARTA, IMPREUNA

92 M 2012
00722

06.02.2012 PARICARUS LOGISTICS
LIMITED

SMART COUPON

93 M 2012
00723

06.02.2012 S.C. GREEN PROJECT S.R.L. CORALYA Urban Jewelry Creators

94 M 2012
00724

06.02.2012 TYCO FLOW SERVICES AG PENBERTHY

95 M 2012
00725

06.02.2012 STANCU NICOLAIE LUCIAN FERMA BUNICII

96 M 2012
00726

06.02.2012 STANCU NICOLAIE LUCIAN FERMA DE PREPELIŢE

97 M 2012
00727

06.02.2012 BURLACU FLORIN FB SALSALICIOUS

98 M 2012
00728

06.02.2012 S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

PALAS P MALL

99 M 2012
00729

06.02.2012 S.C. DACIA PLANT S.R.L. OSTEONAT

100 M 2012
00731

06.02.2012 ŢOŢA PAUL LUMEA EDUCAŢIEI

101 M 2012
00732

06.02.2012 S.C. GENERAL EXIM S.R.L. DIVA CAFFE

102 M 2012
00733

06.02.2012 S.C. LOGIMAETICS ELECTRIC
S.R.L.

Logimaetics

103 M 2012
00734

06.02.2012 PAL OVIDIU PALL

104 M 2012
00735

06.02.2012 OFEK ELECTRONICS S.R.L. IMPERIAL COLLECTION

105 M 2012
00736

06.02.2012 S.C. LEVEL INVEST S.R.L. LEVEL tour High Level Destinations

106 M 2012
00737

06.02.2012 S.C. TOORIX SOLUTIONS
S.R.L.

TOORIX

107 M 2012
00738

06.02.2012 S.C. ODEKIN SOLUTIONS
S.R.L.

odekin
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108 M 2012
00739

06.02.2012 AVON PRODUCTS INC SA FII CEL MAI BUN CU CEL MAI
BUN

109 M 2012
00741

06.02.2012 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PRODUSE TRADITIONALE SI
ECOLOGICE MARGINIMEA
SIBIULUI

Mărginimea Sibiului Produse
tradiţionale şi ecologice

110 M 2012
00742

06.02.2012 S.C. STIMET S.R.L. SANDWICH MANIA Noi luam ce e
mai bun din natura

111 M 2012
00743

06.02.2012 S.C. ALEX ANTOS GROUP
DOCTOR ACASA S.R.L.

Tratamente naturiste

112 M 2012
00744

06.02.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.

113 M 2012
00745

06.02.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI THE CHOCOLATE SIDE OF
LIFE

114 M 2012
00746

06.02.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI LIFE ENRICHING
CHOCOLATE

115 M 2012
00747

06.02.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.

116 M 2012
00748

06.02.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.

117 M 2012
00749

06.02.2012 FLORESCU CONSTANTIN
MIHAIL

SÂNGELE VAMPIRULUI

118 M 2012
00750

07.02.2012 S.C. VENDAX S.R.L. DADDYCAMP

119 M 2012
00751

07.02.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.

120 M 2012
00752

07.02.2012 S.C. MEGA LIFE S.R.L. Passion for Luxe

121 M 2012
00753

07.02.2012 S.C. MY CAR TRADING S.R.L. My Way Follow your dream

122 M 2012
00754

07.02.2012 S.C. OMV PETROM S.A. PETROM CITY

123 M 2012
00755

07.02.2012 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. Planul casei mele

124 M 2012
00756

07.02.2012 GEORGESCU MARIUS
CRISTIAN

ELLEGANCE SALON

125 M 2012
00760

07.02.2012 S.C. DATACORE SOLUTION
S.R.L.

ACIPHOSTING



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI nr. 2/2012/6

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

8

126 M 2012
00761

07.02.2012 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Kiss FM iti dubleaza salariu

127 M 2012
00762

07.02.2012 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Ziua ta norocoasa

128 M 2012
00763

07.02.2012 S.C. MEDSANA BUCHAREST
MEDICAL CENTER S.R.L.

DRY TEST

129 M 2012
00764

07.02.2012 BADEA IONUT TOURISMO CMS

130 M 2012
00765

07.02.2012 BADEA EMIL DAN ARGIMED

131 M 2012
00766

07.02.2012 BADEA EMIL DAN ARGILMED

132 M 2012
00767

07.02.2012 LAURUC MIHAI U.R.S.R UNIUNEA RUTENILOR
SUBCARPATICI DIN ROMÂNIA

133 M 2012
00768

07.02.2012 S.C. TYPE DESIGN S.R.L. ADRIANA agostini

134 M 2012
00769

07.02.2012 DENIS S.R.L. WHY

135 M 2012
00770

07.02.2012 S.C. PROFESIONAL GUARD
ASSOCIATTION S.R.L.

GUARD P.G.A. SECURITY
PROFESIONAL ASSOCIATTION

136 M 2012
00771

07.02.2012 DAN MARIN LUCA

137 M 2012
00772

07.02.2012 MIHAELA ROCSANA LUCA BIOS Diagnostic laborator de analize
medicale

138 M 2012
00773

07.02.2012 MIHAELA ROCSANA LUCA BIOS DIAGNOSTIC
LABORATORIES

139 M 2012
00774

07.02.2012 LOGISTIC GLOBAL LIMITED LOVE MOON

140 M 2012
00775

07.02.2012 LOGISTIC GLOBAL LIMITED ANION

141 M 2012
00776

07.02.2012 LOGISTIC GLOBAL LIMITED LADY ANION

142 M 2012
00777

07.02.2012 LOGISTIC GLOBAL LIMITED ANION & FAR IR

143 M 2012
00783

08.02.2012 S.C. BRAIN WAVE
COMMUNICATION S.R.L.

PREDA PUBLISHING DISCOVER
THE STORY
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144 M 2012
00784

08.02.2012 S.C. BRAIN WAVE
COMMUNICATION S.R.L.

INSTITUTUL ROMÂN DE
PROPERTY MANAGEMENT

145 M 2012
00785

08.02.2012 S.C. BRAIN WAVE
COMMUNICATION S.R.L.

BRAND ACADEMY SEMPER
SUPERNE NITENS 2003

146 M 2012
00786

08.02.2012 S.C. BRAIN WAVE
COMMUNICATION S.R.L.

Brain Wave COMMUNICATION

147 M 2012
00787

08.02.2012 S.C. BRAIN WAVE
COMMUNICATION S.R.L.

trăiescsănătos.org

148 M 2012
00788

08.02.2012 MOROIANU VASILE MAXIMUS Kids Academy KA

149 M 2012
00789

08.02.2012 CIOABA ALEXANDRU TLR Televiziunea Liberă Română

150 M 2012
00792

08.02.2012 S.C. MW ROMANIA S.A. MW Romania

151 M 2012
00793

08.02.2012 S.C. TERAPIA S.A. ArtroFlex compus

152 M 2012
00795

08.02.2012 GLIGOR ANTONIUS DACIAN ECODOG

153 M 2012
00796

08.02.2012 GLIGOR ANTONIUS DACIAN MATISSE

154 M 2012
00797

08.02.2012 FUNDATIA PENTRU EDUCATIE
SI FORMARE PROFESIONALA
STEP BY STEP

Don Castor Grădiniţă & After School

155 M 2012
00798

08.02.2012 S.C. PRO TV S.A. PRO TV INTERNATIONAL

156 M 2012
00799

08.02.2012 S.C. VREAU BILET S.R.L. FESTIVALUL ARTELOR MARIA
DOMINA

157 M 2012
00800

08.02.2012 S.C. APEMIN ZIZIN S.A. ECHILIBRUL TĂU ZILNIC

158 M 2012
00801

08.02.2012 S.C. FM MEDIDENT S.R.L. F.M. MEDIDENT DENTAL
VOLUMETRIC TOMOGRAPHY
DENTAL X-RAY INSTITUTE
COMPUTERISED CEPH. TRACING
& ANALYSIS

159 M 2012
00802

08.02.2012 S.C. P.G.S. SECURITATE SI
INVESTIGATII S.R.L.

PGS SECURITATE

160 M 2012
00803

08.02.2012 S.C. ROVENT INVEST S.R.L. Vulpea Ucigaşă
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161 M 2012
00805

08.02.2012 S.C. MY TICKET S.R.L. myticket.ro

162 M 2012
00806

08.02.2012 ASOCIATIA COLEGIUL
MEDIATORILOR

COLEGIUL MEDIATORILOR
DIALOG PENTRU CONSENS
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(210) M 2011 07876
(151) 03.02.2012
(732) S.C. BIOFRUCT S.R.L., Str. Iancu

de Hunedoara nr. 69, jud. Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PANTILIMON
MIHAI, B-dul Republicii nr. 13,
judeţul Neamţ PIATRA NEAMT

(540)

BIO fruct

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

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270508;

290112;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00348
(151) 02.02.2012
(732) S.C. ELK FARM S.R.L., Str. Izvoare

nr. 134/D, Judeţul Harghita, 537360,
COMUNA ZETEA ROMANIA 

(740) CABINET VELICA - Agenţie de
Proprietate Industrială, Str. Brutus
M.I., nr.13, ap.3, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

HONOR

(591) Culori revendicate:negru, auriu, verde,
maro

  
(531) Clasificare Viena:010306; 010706;

020115; 050101; 270519; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice; hârtie, carton şi
produse din aceste materiale, necuprinse în
alte clase; produse de imprimerie; fotografii;
afişe; cataloage; papetărie; caractere
tipografice.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jelcuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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35 Publicitate şi comerţ on-line; regruparea
diverselor produse, în folosul terţilor (cu
excepţia transportului lor), permiţând consum
a torului să le vadă şi să le cumpere; magazin
on-line; servicii de publicitate, în esenţă de
comunicare cu publicul, declaraţii, anunţuri
prin orice mijloc de difuzare şi care se referă
la orice fel de mărfuri sau servicii;
administraţie comercială; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00358
(151) 03.02.2012
(732) RADULESCU DAN, Str. Pajurei nr.

2, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

RĂDULESCU & ASOCIAŢII CASĂ DE
AVOCATURĂ & MEDIERE

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270508;

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

clase:
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 00372
(151) 03.02.2012
(732) S.C. ZENTYSS S.R.L., Str.

Transilvaniei nr. 132, jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-Lazăr Elena, Bdul
Unirii, bl.16C, ap.12 OP.1, CP. 52
BUZĂU

(540)

Gnet

(591) Culori revendicate:orange, gri, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; strângerea la un loc în avantajul
terţilor a unor produse produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
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de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, cum ar fi prin
intermediul siturilor, web sau al emisiunilor
de teleshoping; activităţi de import-export;
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00373
(151) 03.02.2012
(732) S.C. ZENTYSS S.R.L., Str.

Transilvaniei nr. 132, jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-Lazăr Elena, Bdul
Unirii, bl.16C, ap.12 OP.1, CP. 52
BUZĂU

(540)

W Dez

(591) Culori revendicate:orange, gri, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260408; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte

pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi pentru
industrie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; strângerea la un loc în avantajul
terţilor a unor produse produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, cum ar fi prin
intermediul siturilor, web sau al emisiunilor
de teleshoping; activităţi de import-export;
lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00453
(151) 06.02.2012
(732) S.C. DREAM INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Vigoniei nr. 2, bl. 8, sc. 8,
et. 2, ap. 233, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
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dreamtrip

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:011524; 180314;

260116; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00454
(151) 03.02.2012
(732) S.C. DREAM INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Vigoniei nr. 2, bl. 8, sc. 8,
et. 2, ap. 233, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

dreamtrip

  
(531) Clasificare Viena:270507;  
(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,
(creme pentru unghii şi pentru păr, lacuri
pentruunghii), loţiuni pentru păr.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00488
(151) 03.02.2012
(732) LAURIAN POPA, Str. Frumoasa, nr.

28, et. 2, ap. 5bis, sect. 1, 010987,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Proseccobar

(591) Culori revendicate:negru, bej

  
(531) Clasificare Viena:180108; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import - export, lanţ de magazine. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00683
(151) 02.02.2012
(732) AGENTIA METROPOLITANA

P E N T R U  D E Z V O L T A R E
DURABILA BRASOV, Bd. Eroilor
nr. 8, Jud. Braşov, 500007, 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)

BRASOV 100%

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00637
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
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înregistrare digitală, 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 (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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00638
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MUZEUL ŢĂRANULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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
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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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00655
(151) 02.02.2012
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

CARDIOLOGIE, Str. Avrig nr. 63,
bl. E2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALEARGA CU NOI PENTRU INIMA
TA

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00639
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI
ROMÂN

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
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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 (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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00657
(151) 02.02.2012
(732) ORAŞUL BREZOI, Str. Lotrului nr.

2, judeţul Vâlcea, 245500, BREZOI
ROMANIA 

(540)

TÂRGUL LOTRILOR

  
(531) Clasificare Viena:020120; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00646
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00682
(151) 02.02.2012
(732) I O N I T A  A L E X A N D R U  -

GABRIEL, Str. Sold. Stelian
Tomovici nr. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRISPA the sun powered team

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260408;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00640
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00658
(151) 02.02.2012
(732) S.C. E STAR MURES ENERGY

S.A., Str. Revoluţiei nr. 1, judeţul
Mureş, 540043, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

E STAR Alternative Energy. Delivered.

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
298C), portocaliu (Pantone 131C), gri
închis (Pantone 426C)

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială toate în
domeniul producerii, furnizării şi distribuţiei
energiei termice şi energiei electrice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii; servicii de dispecerat în
domeniul producerii, furnizării şi distribuţiei
energiei termice şi energiei electrice.
39 Distribuţie de energie termică pentru
încălzire şi pentru prepararea apei calde;
distribuţie de energie electrică.
40 Producerea de energie termică şi de energie
electrică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00664
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA Forna
Clinic CLINICĂ Implantologie, Laser
Chirurgical, Chirurgie Oro-Maxilo-Facială,
Stomatologie Generală

(591) Culori revendicate:negru, gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:191125; 270508;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00674
(151) 02.02.2012
(732) S.C. SHINOBI SISTEMA S.R.L.,

Str. Zorelelor nr. 8, judeţul Ilfov, ,
COM. CHIAJNA ROMANIA 

(540)

SHINOBI SISTEMA

  
(531) Clasificare Viena:240113; 240115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Sisteme de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare de sisteme
electronice de control acces şi supraveghere
video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
42 Creare şi menţinere site web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
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bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei; activităţi de protecţie şi
gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00659
(151) 02.02.2012
(732) S.C. FLANDA S.R.L., Str. 21

Decembrie 1989 nr. 131, bl. M1, sc.
III, et. IV, ap. 65, judeţul Cluj,
400604, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

ODIN

  
(531) Clasificare Viena:020116; 020123;

020316; 020323; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00641
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MUZEUL ŢARANULUI ROMÂN
ATELIERUL DE CREATIVITATE

  
(531) Clasificare Viena:020121; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 2/2012/6

sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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 (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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00647
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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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 (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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00665
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA SR TRC
S O C I E T A T E A  R O M Â NĂ  D E
TERMOGRAFIE REGLATORIE
COMPUTERIZATĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:020910; 270502;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00642
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI
ROMÂN

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00675
(151) 02.02.2012
(732) DUDILA MARIUS CIPRIAN, Str.

Alverna nr. 43, ap. 20, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

dudi bait

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:040502; 040504;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 00660
(151) 02.02.2012
(732) S.C. KLADYS S.R.L., Str.

Grănicerilor nr. 95/16, judeţul
Maramureş, 430362, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

KLADYS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:010105; 270509;

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

clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00643
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:020125; 020716;

061913;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de

siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00648
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00666
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA AN
ACADEMIA NAŢIONALĂ MEDICINĂ
DENTARĂ

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020910; 270502;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00649
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
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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 (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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00644
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:070125;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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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 (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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00676
(151) 02.02.2012
(732) S.C. TAX KONTROL S.R.L., Str.

Rădiţei nr. 24, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Counte today & tomorrow

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1797C), negru (pantone black C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00650
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
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(531) Clasificare Viena:070103;
070125;  

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

7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;

nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00661
(151) 02.02.2012
(732) S.C. MARCO REALI JUNIOR

S.R.L., Sat Dancu, judeţul Iaşi, ,
COMUNA HOLBOCA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

DIONISOS KOUVLAKI KING SIZE
APPETITE

(591) Culori revendicate:oliv, orange

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270504; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00645
(151) 02.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

TARANULUI ROMAN, Şos.
Kiseleff nr. 3, sector 1, 011341,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:070103; 070105;

070311;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00651
(151) 02.02.2012
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FIBROSLIM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00667
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA I.R.O.
INSTITUTUL DE REABILITARE
ORALĂ

(591) Culori revendicate:negru, gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00662
(151) 02.02.2012
(732) ENACHE AUREL CATALIN, Str. 9

Mai nr. 4, bl. 22A, sc. 1, ap. 39, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) IONESCU CRISTIAN LUCIAN,
Str. Zamfir Olaru nr. 4, bl. 78, sc. 3,
et. 2, ap. 89, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATECO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00677
(151) 02.02.2012
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

CAMINUL

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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; gestionarea afacerilor
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 cu scop
comercial. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale (în special producţia de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00652
(151) 02.02.2012
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Zdrovit Maxi Mag

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:020723; 250119;

270502;  
(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 00663
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

ASOCIAŢIA DENTARĂ ROMÂNĂ
PENTRU EDUCAŢIE ADRE

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

  
(531) Clasificare Viena:020910; 200702;

270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00653
(151) 02.02.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEMOROCID

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice, uleiuri esenţiale, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
alimente; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00678
(151) 02.02.2012
(732) MIDAS EXPERT DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Partizanilor nr. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MED Caring for life MIDAS EXPERT
DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de dezinfecţie cu UV.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00684
(151) 02.02.2012
(732) BOTTA IULIAN, Str. Lascăr

Catargiu nr. 11A, ap. 29, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Academia Bratianu

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

270504; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00654
(151) 02.02.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEMOROSEPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice, uleiuri esenţiale, loţiuni pentru
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
alimente; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00679
(151) 02.02.2012
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B, Jud.
I l fov,  077160,  POPEŞTI -
LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

MEŞTER-EŞTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Emisiuni televizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00668
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA ASRRO
Asociaţia Societatea Română de Reabilitare
Orală

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260401; 260402;

260418; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00685
(151) 02.02.2012
(732) S.C. IL MAESTRO S.R.L., Bd.

Nicolae Titulescu nr. 92, bl. 13, sc. C,
ap. 117, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEGAPAN

(591) Culori revendicate:roşu, alb

(531) Clasificare Viena:030201; 270502;
290112;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 2/2012/6

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

30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00681
(151) 02.02.2012
(732) Abbott Medical Optics Inc., 1700 E.

St. Andrew Place, 92705-4933,
SANTA ANA S.U.A. CA

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

(540)

TECNIS ITEC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Dispozitive chirurgicale manuale, aparate
şi instrumente medicale, şi anume un sistem
de livrare şi implantare intraocular al
lentilelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00669
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA CExR.O.

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00670
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA FH MD

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270510;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00671
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA SE MD

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00672
(151) 02.02.2012
(732) A S O C I A T I A  D E N T A R A

ROMANA PENTRU EDUCATIE,
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

NORINA CONSUELA FORNA Fc-TH.E.
MD

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00692
(151) 03.02.2012
(732) CONSTANTINESCU TUDOR

MIHAI, Str. G-ral Nicolae Dona nr. 5,
et. 3, ap. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Chocolat CREATEUR DE GOUT

(591) Culori revendicate:maro închis,
arămiu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270524; 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, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00693
(151) 03.02.2012
(732) S.C. TAKE INGREDIENT S.R.L.,

Str. Şcolii nr. 38, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Take Line spices-flavours-nuts

(591) Culori revendicate:grena, galben,
verde

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260118;

270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, 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 si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00704
(151) 03.02.2012
(732) VLAD ANCA MIOARA, Aleea F.C.

Ripensia, nr. 22, sc. A, et. 4, ap. 19,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Atelierul de Flori Timişoara

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Decoraţiuni de Crăciun.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comercializare on-line.
38 Forum on-line, cursuri on-line (transmitere
de mesaje, comunicaţii), transmitere prin
radio, tv, on-line de materiale.
41 Cursuri, instruire.
42 Design interior.
44 Servicii de horticultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00694
(151) 03.02.2012
(732) S.C. YAU CONCEPT S.R.L., Str.

Jules Michelet nr. 9, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YAU.RO

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Consultanţă în arhitectură, arhitectură,
design de interior, design industrial, design de
produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00705
(151) 03.02.2012
(732) S.C. BUSZESZ RO S.R.L., Str.

Kossuth Lajos nr. 226, judeţul
Harghita, 535500, GHEORGHENI
ROMANIA 

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

(540)

EASY FLASH !

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011503; 011507;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi energizante;
băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00690
(151) 03.02.2012
(732) EDUARDO KHALIL, Str. Ştefan

Negulescu nr. 7, ap. 4, sector 1,
011651, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNIVERSUL LAPTELUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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 00686
(151) 03.02.2012
(732) MALUPO CONSULT S.R.L., Str.

Grădiştea nr. 13, bl. B2, sc. D, ap. 54,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Casa Funerara Bucur

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00695
(151) 03.02.2012
(732) S.C. ELIS GROUP IMPEX S.R.L.,

Piaţa Alba Iulia nr. 7, bl. 16+, sc. 1, et.
8, ap. 48, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAPO D OPERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00698
(151) 03.02.2012
(732) ANTHONY BOU KHALIL,

Rezidenţă în Romania: SAT.
VOLUNTARI, Drm. Bisericii nr. 11,
judeţul Ilfov, ,  LIBAN 

(540)

Le Chatole

(591) Culori revendicate:bej auriu, maro

  
(531) Clasificare Viena:090110; 260118;

290112;  
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(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 şi
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00687
(151) 03.02.2012
(732) S.C. STEFANDO S.R.L., Ansamblul

Buzăului nr. 23, bl. B 39, sc. 3, et. 3,
ap. 55, Jud. Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)

EXC

(591) Culori revendicate:ciclam

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00696
(151) 03.02.2012
(732) BANCPOST S.A., B-dul Dimitrie

Pompeiu nr. 6A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FastTrade

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241507; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00709
(151) 03.02.2012
(732) S.C. TOPMEDICAL S.R.L., Str.

Păltiniş nr. 1, judeţul Dolj, 200128,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CENTRUL CHIRURGICAL FORTUNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00688
(151) 03.02.2012
(732) S.C. MAGIC ENGINEERING

S.R.L., Str. Constantin Dobrogeanu
Gherea nr. 4Bis, ap. 7, 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)

MAGIC ENGINEERING Engineering
Can be magic

(591) Culori revendicate:roÕu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260501; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 00711
(151) 03.02.2012
(732) MOCANU VASILE HORIA, Str.

Aviatorilor nr. 3, sc. A, ap. 15, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)

Fundatia Ascensiunea Romaniei

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00712
(151) 03.02.2012
(732) MOCANU VASILE HORIA, Str.

Aviatorilor nr. 3, sc. A, ap. 15, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)

Dreptate Demnitate Dezvoltare Dreptate
Dezvoltare Demnitate Demnitate Dreptate
Dezvoltare Demnitate Dezvoltare Dreptate
Dezvoltare Dreptate Demnitate Dezvoltare
Demnitate Dreptate

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00713
(151) 03.02.2012
(732) MOCANU VASILE HORIA, Str.

Aviatorilor nr. 3, sc. A, ap. 15, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)

F.A.R.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00697
(151) 03.02.2012
(732) S.C. ELAN-TRIO S.R.L., Str.

Rakoczi Ferenc nr. 90, Jud. Harghita,
535600, ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

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

(540)

A szekelyfoldi uzletlanc!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; prezentare produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
informaţii pentru afaceri; prezentarea şi
vânzarea de produse în magazine proprii;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
pentru vânzareacu amănuntul pentru terţi;
comercializarea en gross şi en-detail; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de bunuri, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, la standuri sau pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; depozitarea mărfurilor; distribuirea
(livrarea) de produse; ambalarea de produs;
livrarea de produse; închirierea de depozite;
înmagazinare; servicii de expediţie; servicii de
expediere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00714
(151) 03.02.2012
(732) MOCANU VASILE HORIA, Str.

Aviatorilor nr. 3, sc. A, ap. 15, judeţul
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)

Dreptate Demnitate Dezvoltare

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00699
(151) 03.02.2012
(732) S.C. ANDRA DMM S.R.L., B-dul

Unirii nr. 20, bl. B2, sc. 3, parter,
judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

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

(540)

CAŞEDO colour in your life

  (531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; regruparea
diverselor produse în folosul terţilor
permiţând consumatorului să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00706
(151) 03.02.2012
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

GIMMY BIO

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 368C), verde închis (Pantone
349C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 050315;

270502; 270503; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; magazine; lanţ de magazine;
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00700
(151) 03.02.2012
(732) S.C. MI-NI & MO-CO SVE ROM

S.R.L., Şos. Alexandriei nr.136,
judeţul Ilfov, , COMUNA CORNETU
ROMANIA 

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

(540)

GRILL KING

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:240916; 260118;

270503; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00707
(151) 03.02.2012
(732) S.C. PROFIPET COM S.R.L., Str.

Afinelor nr. 11 Bis, jud. Prahova,
100346, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

GRANDIS

(591) Culori revendicate:auriu, maro

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030418;

030703; 030704; 070109; 270502;
290112;  

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

31 Furaje pentru animale de fermă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00701
(151) 03.02.2012
(732) S.C. STUDIO MODERNA S.R.L.,

Bd-ul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 4,
sector 6, , BUCURESTI 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)

DRY COOKER-TIGAIA MAGICA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00536
(151) 03.02.2012
(732) S.C. GERMINO S.A., Str. Ion

Creangă nr. 1, jud Teleorman, 140042,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

MuzicaPeTUB

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00702
(151) 03.02.2012
(732) S.C. STUDIO MODERNA S.R.L.,

Bd-ul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 4,
sector 6, , BUCURESTI 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)

HOT PAN - TIGAIA MAGICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00708
(151) 03.02.2012
(732) S.C. AVI-GIIS S.R.L., Sat Stupărei,

Jud. Vâlcea, 247388, MIHĂEŞTI
ROMANIA 

(540)

Ca altădată...bucate româneşti
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(591) Culori revendicate:viÕiniu (Pantone
1817C)

  
(531) Clasificare Viena:090110; 200525;

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

clase:
29 Produse din carne de porc, vită, pasăre.
39 Servicii de distribuţie a produselor din
carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00689
(151) 03.02.2012
(732) S.C. ZENTYSS S.R.L., Str.

Transilvaniei nr. 132, jud. Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-Lazăr Elena, Bdul
Unirii, bl.16C, ap.12 OP.1, CP. 52
BUZĂU

(540)

ZENTYSS BRINGING COMFORT

(591) Culori revendicate:orange, gri, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;

compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industriei.
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.
6 Metale comune şi aliajele lor; 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 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
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
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante, ţevi flexibile
nemetalice. 
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane, bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; material
pentru perii; material 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 exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilo; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptâînd
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, cum ar fi intermediul situ-rilor,
web sau al emisiunilor de teleschopping,
activităţi de import, export; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

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 00691
(151) 03.02.2012
(732) TOWN SECURITY S.R.L., Aleea

Cetatea Veche nr. 2A, bl. 2Bis, sc. B,
et. 2, ap. 23, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOWN SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00703
(151) 03.02.2012
(732) MUZEUL NATIONAL GEORGE

ENESCU, Calea Victorier nr. 141,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GEORGE ENESCU

  
(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.
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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
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.
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 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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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); caracter
tipografice; clişee.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 2/2012/6

placate); 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 faianţa
necuprinse în alte clase.
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, broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
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.
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.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 00656
(151) 06.02.2012
(732) S.C. KLADYS S.R.L., Str.

Grănicerilor nr. 95/16, judeţul
Maramureş, 430362, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

KIS ME KLADYS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
 
(531) Clasificare Viena:020901; 020908;

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00532
(151) 03.02.2012
(732) CHERECHES TRAIAN, Str. Nikolai

Gogol nr. 1A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TC STUDIO EXPLORATION

(591) Culori revendicate:roşu, bej

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00673
(151) 03.02.2012
(732) S.C. EURO NET S.R.L., Str. Petru

Rareş nr. 13, judeţul Sibiu, 557260,
SELIBMAR ROMANIA 

(540)

SORY

  
(531) Clasificare Viena:010307; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Medalii.
16 Tipizate pentrubirotică şi papetărie,
invitaţii nuntă; ştampile.
21 Cupe.
28 Jucării. 
35 Publicitate; servicii privind efectuarea de
lucrări de diplomă, listări; copiere.
37 Servicii de reumpleri de cartuşe pentru
imprimantă.
40 Prelucrarea materialelor; servicii de
serigrafie, tampografie, personalizări; lucrări
de legătorie.
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, fast food, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00723
(151) 06.02.2012
(732) S.C. GREEN PROJECT S.R.L., Str.

Gheorghe Ghibănescu nr. 1A, parter,
judeţul 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)

CORALYA Urban Jewelry Creators

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
7418C, 7655C), maro (Pantone 407C)

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270515;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;

asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00739
(151) 06.02.2012
(732) AVON PRODUCTS INC, 1345

Avenue of the Americas, 10105-0196,
NEW YORK S.U.A. NEW YORK

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

(540)

SA FII CEL MAI BUN CU CEL MAI
BUN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; servicii de distribuţie; servicii de
vânzare cu amănuntul prin magazine,
door-to-door (vânzări la usa), prin solicitare
directa de către reprezentanţi de vânzări, prin
telefon, prin catalog de comandă prin poştă, şi
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prin intermediul unei reţele globale de
informaţii prin calculator, toate în legătură cu
îngrijirea frumuseţii, îmbrăcăminte, produse
de toaletă, cosmetice, bijuterii, produse de
îngrijire personală, suplimente nutritive,
echipament pentru exerciţii şi fitness, produse
sportive, cărţi benzi pre-înregistrate video şi
audio, cd-uri şi articole pentru cadouri,
servicii pentru campanie promoţională şi de
reclamă în domeniul de recrutare a
reprezentanţilor de vânzări independente.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; educaţie în afaceri şi
servicii de instruire pentru dezvoltarea şi
facilitarea conducerii personalizate; programe
de educaţie în afaceri pentru directori,
angajaţi, asociaţi şi agenţi; instruire în afaceri;
servicii de consultanţă pentru instruirea în
afaceri; servicii educaţionale prin efectuare de
cursuri, seminarii, conferinţe şi workshop-uri
(ateliere de lucru) în domeniul de servicii de
vânzare cu amănuntul şi vânzare de produs şi
distribuţie de materiale de instruire în legătura
cu acestea; servicii de educaţie prin efectuarea
de prelegeri, cursuri, seminarii şi
workshop-uri (ateliere de lucru) în domeniul
de sănătate, nutriţie, fitness, finanţe, exerciţii,
modă, îngrijire şi/sau frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00722
(151) 06.02.2012
(732) P A R I C A R U S  L O G I S T I C S

LIMITED, Verenikis 2, Egkomi, P.C.
2413, NICOSIA CIPRU 

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

(540)

SMART COUPON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
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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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea a
marfurilor, organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00724
(151) 06.02.2012
(732) TYCO FLOW SERVICES AG,

F r e i e r  P l a t z  1 0 ,  8 2 0 0 ,
SCHAFFHAUSEN ELVETIA 

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

(540)

PENBERTHY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Echipamente pentru încărcarea
amestecurilor explozive şi anume maşini
folosite la încărcarea materialelor explozive
cum este nitratul de amoniu îngheţat în găurile
forate, echipamente cu jet cu funcţie de
injector/aruncător/ejector şi anume pompe cu
jet, incluse în clasa 7.
9 Indicatoare de nivel pentru lichide;
indicatoare magnetice de nivel pentru lichide;

instrumente de nivel cu ultrasunete şi anume:
dispozitive de control şi reglare a nivelului
lichidelor cu ultrasunete; dispozitive de
măsurare a temperaturii şi anume: detectoare
de temperatură cu rezistenţă (RTD),
termocupluri, termometre, termosonde,
transmiţătoare de date de temperatură cu
afişaje la distanţă şi cabluri şi capete de
conectare pentru dispozitive de măsurare a
temperaturii; indicatoare de debit cu vizor;
instrumente de nivel capacitiv şi anume:
dispozitive de control al nivelului capacitiv,
comutatoare, senzori şi transmiţători de nivel
cu afişaj la distanţă, incluse în clasa 9.
11 Supape de formare a jetului pentru staţii de
spălare (washdown) destinate amestecului
aburului direct (viu) cu apă rece, pentru a
asigura apă fierbinte la cerere, incluse în clasa
11.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00741
(151) 06.02.2012
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PRODUSE TRADITIONALE
SI ECOLOGICE MARGINIMEA
SIBIULUI, Str. Someşului nr. 49,
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)
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Mărginimea Sibiului Produse tradiţionale
şi ecologice

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:030411; 090717;

260116; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00742
(151) 06.02.2012
(732) S.C. STIMET S.R.L., Str. Prundului

nr. 3 (camera 2), Judeţul Prahova, ,
SINAIA 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)

SANDWICH MANIA Noi luam ce e mai
bun din natura

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:050702; 080102;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00717
(151) 06.02.2012
(732) S.C. MERSIN TURISM S.R.L., Str.

Pescarilor nr. 33B, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Reyna

  
(531) Clasificare Viena:010105; 240916;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; magazine.
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39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; servicii
oferite prin agenţiile de turism.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; discotecă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; hotel; restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00743
(151) 06.02.2012
(732) S.C. ALEX ANTOS GROUP

DOCTOR ACASA S.R.L., Str.
Ghirlandei nr. 50, bl. 72, sc. A, et. 4,
ap. 20, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Tratamente naturiste

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00747
(151) 06.02.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

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

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:261325;  
(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,
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gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00718
(151) 06.02.2012
(732) S.C. NUTRON S.R.L., Sat Cârcea,

Str. Preciziei nr. 2B, Jud. Dolj,
207206, COMUNA CÂRCEA
ROMANIA 

(540)

NATURAL FERMA

(591) Culori revendicate:maro
  
(531) Clasificare Viena:050702; 070109;

090110; 250119; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Furaje combinate; alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00719
(151) 06.02.2012
(732) STIOLICA NICOLAE, Str. Eroilor,

nr. 50, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

Elegance

(591) Culori revendicate:crem, negru

  
(531) Clasificare Viena:020307; 270508;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00725
(151) 06.02.2012
(732) STANCU NICOLAIE LUCIAN, Str.

Calea lui Traian nr. 81, bl. S20, sc. A,
ap. 4, judeţul Vâlcea, , RM. VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

FERMA BUNICII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00726
(151) 06.02.2012
(732) STANCU NICOLAIE LUCIAN, Str.

Calea lui Traian nr. 81, bl. S20, sc. A,
ap. 4, judeţul Vâlcea, , RM. VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

FERMA DE PREPELIŢE

  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00731
(151) 06.02.2012
(732) ŢOŢA PAUL, B-dul. N. Bălcescu, bl.

15, sc. A, et. 2, ap. 11, Jud.
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(540)

LUMEA EDUCAŢIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii; 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.
38 Telecomunicaţii; transmisiuni de programe
şi emisiuni radio şi tv; difuzare de emisiuni de
radio şi televiziune, transmiterea,
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reproducerea sunetelor sau imaginilor.
41 Publicare şi publicare on-line; realizarea de
programe şi emisiuni de radio şi televiziune;
educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00748
(151) 06.02.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

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

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050706; 080122;

250119;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00721
(151) 06.02.2012
(732) S.C. CONCEPT GARDEN S.R.L.,

Str. Preciziei nr. 1, et. 1, birou nr. B1,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CONCEPT GARDEN NATURA SI
ARTA, IMPREUNA

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:050311; 260116;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
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şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00749
(151) 06.02.2012
(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)

SÂNGELE VAMPIRULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice; vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00732
(151) 06.02.2012
(732) S.C. GENERAL EXIM S.R.L., Str.

Bisericii Române nr. 122, judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 0 6 8 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

DIVA CAFFE

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori din
cafea. 
39 Ambalarea şi depozitarea marfurilor; reţea
de distribuţie a produselor din clasa 30. 
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00727
(151) 06.02.2012
(732) BURLACU FLORIN, Str. Atomului

nr. 9, bl. E5, ap. 7, judeţul Timiş,
300713, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

FB SALSALICIOUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00720
(151) 06.02.2012
(732) STIOLICA NICOLAE, Str. Eroilor,

nr. 50, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

Divina by Elegance

(591) Culori revendicate:galben, maro

 (531) Clasificare Viena:270501; 270524;
290112;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00728
(151) 06.02.2012
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT

CENTER S.R.L., Str. Sărăriei nr.6,
mezanin, judeţul Iaşi, 700117, IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

PALAS P MALL

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz,
violet

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00729
(151) 06.02.2012
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

OSTEONAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00733
(151) 06.02.2012
(732) S.C. LOGIMAETICS ELECTRIC

S.R.L., Str. Ciprian Porumbescu nr.
86, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Logimaetics

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; tablouri electrice şi de
automatizări. 
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
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distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, comerţ cu ridicata, comerţ cu
amanuntul, intermedieri în comerţulcu
ridicata.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(cu excepţia sistemelor de alarmă auto şi a
sistemelor audio pe maşini) pentru : aparate
electrice, calculatoare, sisteme de securitate
pentru clădiri, sisteme de alarma în caz de
incendiu; execuţie şi întreţinere, instalaţii
electrice, automatizări industriale, acţionări
electrice, protecţie împotriva trăsnetului şi la
supratensiuni, prize de pământ.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea, creare şi menţinere de pagini (site-uri
web); consultanţă tehnică, inginerie, studii
tehnice, măsurări, încercări, verificări în
domeniile: instalaţii şi aparate electrice,
automatizări industriale şi acţionări electrice,
sisteme de securitate, protecţie la trăsnet şi la
supratensiuni, telecomunicaţii şi IT. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00744
(151) 06.02.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. BiruinÛei nr. 87, JudeÛul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:2803;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00745
(151) 06.02.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

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

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

(540)

HEIDI THE CHOCOLATE SIDE OF
LIFE
  
(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 00734
(151) 06.02.2012
(732) PAL OVIDIU, Str. Dr. Felix, bl. 1, sc.

E, ap. 50, judeţul Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(540)

PALL

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030422;

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

clase:
18 Marochinărie din piele.
25 Încălţăminte din piele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00746
(151) 06.02.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

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

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

(540)

HEIDI LIFE ENRICHING
CHOCOLATE

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00735
(151) 06.02.2012
(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)

IMPERIAL COLLECTION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
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aparate de ras.
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00736
(151) 06.02.2012
(732) S.C. LEVEL INVEST S.R.L., Str.

Bozieni nr. 7, bl. 830, sc. 3, ap. 123,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LEVEL tour High Level Destinations

(591) Culori revendicate:negru, mov, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

clase:
39 Organizarea de călătorii.
43 Servicii de rezervare de spaţii de cazare de
către brokeri sau agenţii de voiaj. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00737
(151) 06.02.2012
(732) S.C. TOORIX SOLUTIONS S.R.L.,

B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10,
bl. 2, parter, camera 1, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

TOORIX

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
9 Programe de calculator.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
programelor de calculator (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.
43 Servicii de rezervare de spaţii de cazare de
către brokeri sau agenţii de voiaj. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00738
(151) 06.02.2012
(732) S.C. ODEKIN SOLUTIONS S.R.L.,

Sat Rediu, bl. Diana, tr. 1, et. 2, ap. 9,
judeţul Iaşi, , COMUNA REDIU
ROMANIA 

(540)

odekin

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
9 Programe de calculator.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
programelor de calculator (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00750
(151) 07.02.2012
(732) S.C. VENDAX S.R.L., Str. Tîmpei nr.

10, bl. A9, sc. C, ap. 16, judeţul
B r a şo v ,  2 0 0 2 7 1 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

DADDYCAMP

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
gri

  
(531) Clasificare Viena:060104; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00755
(151) 07.02.2012
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)
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Planul casei mele

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290113;  
(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; gestionarea afacerilor
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 cu scop
comercial. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special producţia de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00773
(151) 07.02.2012
(732) MIHAELA ROCSANA LUCA, O.P.

63, C.P. 71, Sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BIOS DIAGNOSTIC LABORATORIES

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00751
(151) 07.02.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

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

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:080120; 080122;

250119;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00756
(151) 07.02.2012
(732) G E O R G E S C U  M A R I U S

CRISTIAN, Str. Moşoaia nr. 74,
sector 4, 042145, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ELLEGANCE SALON

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
mov

  
(531) Clasificare Viena:020301; 270502;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
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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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00763
(151) 07.02.2012
(732) S.C. MEDSANA BUCHAREST

MEDICAL CENTER S.R.L., Str.
Dr. Nanu Muscel nr. 12, sector 5,,
050521, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRY TEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00760
(151) 07.02.2012
(732) S.C. DATACORE SOLUTION

S.R.L., Aleea Rotundă nr. 2A, Judeţul
Bistriţa Năsăud, 420112, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

ACIPHOSTING

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

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00768
(151) 07.02.2012
(732) S.C. TYPE DESIGN S.R.L., Str.

Teliţa nr. 3, bl. 70, sc. 2, ap. 56, sector
5, 51883, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADRIANA agostini

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor textile, încălţămintei şi articolelor
de piele, ceasurilor şi bijuteriilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00752
(151) 07.02.2012
(732) S.C. MEGA LIFE S.R.L., Calea

Poplacii nr. 104, et. 2, judeţul Sibiu,
550154, SIBIU ROMANIA 

(540)

Passion for Luxe

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
121 C), bej (Pantone 713 C), roşu
(Pantone 484 C, 483 C), portocaliu
(Pantone 715 C)

  
(531) Clasificare Viena:050311; 260116;

270501; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00774
(151) 07.02.2012
(732) LOGISTIC GLOBAL LIMITED,

room 801 Mong Kok Harbour Center,
638 Shanghai Street, Mong Kok, ,
KOWLOON HONG-KONG 

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00764
(151) 07.02.2012
(732) BADEA IONUT, Str. C-tin Titel

Petrescu nr. 7, bl. C20, sc. A, et. 7, ap.
47, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOURISMO CMS
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(531) Clasificare Viena:270503; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00775
(151) 07.02.2012
(732) LOGISTIC GLOBAL LIMITED,

room 801 Mong Kok Harbour Center,
638 Shanghai Street, Mong Kok, ,
KOWLOON HONG-KONG 

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

(540)

ANION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00776
(151) 07.02.2012
(732) LOGISTIC GLOBAL LIMITED,

room 801 Mong Kok Harbour Center,
638 Shanghai Street, Mong Kok, ,
KOWLOON HONG-KONG 

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00753
(151) 07.02.2012
(732) S.C. MY CAR TRADING S.R.L.,

Aleea Negoiului bl. E10, camera 3,
Jud. Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

My Way Follow your dream
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(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
vehiculelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import
(cumpărare de vehicule).
36 Servicii de leasing cu autovehicule
(servicii ale instituţiilor de credit, finanţare).
39 Transport şi servicii depozitare; închiriere
de vehicule. 
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi; servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00777
(151) 07.02.2012
(732) LOGISTIC GLOBAL LIMITED,

room 801 Mong Kok Harbour Center,
638 Shanghai Street, Mong Kok, ,
KOWLOON HONG-KONG 

(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; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente

dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00765
(151) 07.02.2012
(732) BADEA EMIL DAN, Str. Studiolului

nr. 2, bl. D, sc. C, ap. 1, judeţul Ilfov,
, BUFTEA ROMANIA 

(540)

ARGIMED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produs naturist, supliment alimentar cu
calităţi curative, pe bază de argilă.
35 Publicitate, prezentarea de produse în scop
publicitar; regruparea în avantajul terţilor a
produsului naturist din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Ambalare, depozitare, etichetare.
40 Servicii de prelucrare.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00766
(151) 07.02.2012
(732) BADEA EMIL DAN, Str. Studiolului

nr. 2, bl. D, sc. C, ap. 1, judeţul Ilfov,
, BUFTEA ROMANIA 

(540)

ARGILMED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produs naturist, supliment alimentar cu
calităţi curative, pe bază de argilă.
35 Publicitate, prezentarea de produse în scop
publicitar; regruparea în avantajul terţilor a
produsului naturist din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Ambalare, depozitare, etichetare.
40 Servicii de prelucrare.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00767
(151) 07.02.2012
(732) LAURUC MIHAI, Cart. 1 Mai bl. 4,

sc. 2, et. 3, ap. 23, judeţul Maramureş,
435500, SIGHETU MARMATIEI
ROMANIA 

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

(540)

U.R.S.R UNIUNEA RUTENILOR
SUBCARPATICI DIN ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
bleumarin, gri

  
(531) Clasificare Viena:030114; 030122;

270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de cursuri, activităţi,
manifestări în domeniul cultural, social,
economic, sportiv, politic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00761
(151) 07.02.2012
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

Kiss FM iti dubleaza salariu

  
(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);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii

ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00762
(151) 07.02.2012
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

Ziua ta norocoasa

  
(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; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
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unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00754
(151) 07.02.2012
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PETROM CITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
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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 vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre); instalaţii
pentru transportul gazelor naturale şi a
ţiţeiului, maşini şi instalaţii pentru explorarea,
exploatarea şi transportul ţiţeiului şi gazelor
naturale; instalaţii pentru uscarea gazelor;
tancuri pentru stocarea gazelor lichefiate şi a
produselor petroliere lichide, instalaţii pentru
generarea biogazului.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Materiale de hârtie şi imprimate; reviste,
fotografii, cataloage periodice, fluturaşi şi
broşuri, materiale promoţionale şi publicitare;
articole de birou; materiale plastice pentru
ambalaj.
17 Cauciuc, gutapercă; materiale de izolare şi
etanşare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;

asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, în special, transportul şi
depozitarea ţiţeiului, gazelor naturale şi a
derivatelor acestora; transportul şi depozitarea
gazelor petroliere lichefiate; vânzarea ţiţeiului,
a bitumului de orice tip şi a materialelor
destinate construcţiilor de drumuri, a gazelor
naturale; furnizarea de produse petroliere,
gaze şi electricitate. 
40 Extracţia şi procesarea ţiţeiului, bitumului
şi gazelor naturale; servicii pentru generarea
energiei alternative.
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;
crearea şi menţinerea de site web.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00769
(151) 07.02.2012
(732) DENIS S.R.L., Str. Calea Unirii nr.

20J, jud. Suceava, 720018,
SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

WHY

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00770
(151) 07.02.2012
(732) S.C. PROFESIONAL GUARD

ASSOCIATTION S.R.L., Str. Martir
Alexandru Grama nr. 10, bl. A67, sc.
C, et. 4, ap. 11, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

GUARD P.G.A. SECURITY
PROFESIONAL ASSOCIATTION

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020302;

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

clase:
45 Servicii de pază şi de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, în special
activităţi de investigaţie şi protecţie a
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii juridice;
consultanţă în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00771
(151) 07.02.2012
(732) DAN MARIN LUCA, O.P. 63, C.P.

71, Sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260409;  
(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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 00772
(151) 07.02.2012
(732) MIHAELA ROCSANA LUCA, O.P.

63, C.P. 71, Sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BIOS Diagnostic laborator de analize
medicale

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(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);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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 00796
(151) 08.02.2012
(732) GLIGOR ANTONIUS DACIAN,

Str. Tulnic nr. 3B, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

MATISSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00795
(151) 08.02.2012
(732) GLIGOR ANTONIUS DACIAN,

Str. Tulnic nr. 3B, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LABIRINT ING.
IVANCA MARIA ELISAVETA, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

ECODOG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00784
(151) 08.02.2012
(732) S . C .  B R A I N  W A V E

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 66, bl. OS6, sc. A,
et. 3, ap. 13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL ROMÂN DE PROPERTY
MANAGEMENT

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300 C)
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  (531) Clasificare Viena:240703; 260116;
270515; 290104;  

(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;
creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00785
(151) 08.02.2012
(732) S . C .  B R A I N  W A V E

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 66, bl. OS6, sc. A,
et. 3, ap. 13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BRAND ACADEMY SEMPER
SUPERNE NITENS 2003

(591) Culori revendicate:violet închis
(pantone 2627 C)

  (531) Clasificare Viena:200702; 270502;
270515; 290105;  

(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;
creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00786
(151) 08.02.2012
(732) S . C .  B R A I N  W A V E

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 66, bl. OS6, sc. A,
et. 3, ap. 13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Brain Wave COMMUNICATION

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 553 C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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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;
creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00797
(151) 08.02.2012
(732) FUNDATIA PENTRU EDUCATIE

SI FORMARE PROFESIONALA
STEP BY STEP, Bd. Agronomiei nr.
8-16, bl. N1.6, parter, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Don Castor Grădiniţă & After School

(591) Culori revendicate:galben, maro, roşu,
grena, gri, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:030505; 030525;

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

clase:
35 Publicitate.
41 Servicii de educaţie; servicii de educaţie
învăţământ preşcolar;  servicii  de
supraveghere, instruire şi învăţare pentru
preşcolari; învăţământ; activităţi culturale;
divertisment; servicii de organizare de timp
liber; orientare profesională; organizarea de

cursuri (educaţie sau divertisment); creşă
(educaţie); predarea de limbi străine.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.
43 Creşă pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00798
(151) 08.02.2012
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, sect. 2, 021409,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRO TV INTERNATIONAL

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

  
(531) Clasificare Viena:240711; 270503;

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

clase:
42 Servicii de creare şi întreţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00799
(151) 08.02.2012
(732) S.C. VREAU BILET S.R.L., Str.

Moise Nicoară nr. 18, ap. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FESTIVALUL ARTELOR MARIA
DOMINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00800
(151) 08.02.2012
(732) S.C. APEMIN ZIZIN S.A., Str. Horia

nr. 13, Sat Zizin, Jud. Braşov, 2248,
TĂRLUNGENI ROMANIA 

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

(540)

ECHILIBRUL TĂU ZILNIC

  (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 00801
(151) 08.02.2012
(732) S.C. FM MEDIDENT S.R.L., Bd.

Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, parter,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

F.M. MEDIDENT DENTAL
VO L UM E T R I C  T O M O G RAPH Y
D E N T A L  X - R A Y  I N S T I T U T E
COMPUTERISED CEPH. TRACING &
ANALYSIS

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:160106; 191325;

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00787
(151) 08.02.2012
(732) S . C .  B R A I N  W A V E

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 66, bl. OS6, sc. A,
et. 3, ap. 13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

trăiescsănătos.org

(591) Culori revendicate:turcoaz (pantone
382 C), verde deschis (pantone 3125
C)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00792
(151) 08.02.2012
(732) S.C. MW ROMANIA S.A., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 778, Jud.
Vâlcea, , DRĂGĂŞANI ROMANIA 

(540)

MW Romania

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
12 Roţi pentru autoturisme, camioane şi
maşini-unelte; roţi pentru echipamente
agricole şi alte maşini.
35 Regruparea în avantajul terţilor a roţilor
pentru autoturisme, camioane, jante
autovehicule, anvelope, roţi din oţel, accesorii
auto şi piese de schimb auto (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comerţ
electronic cu produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00802
(151) 08.02.2012
(732) S.C. P.G.S. SECURITATE SI

INVESTIGATII S.R.L., Str,
Vânătorilor nr. 52, judeţul Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

PGS SECURITATE

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240115;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montarea sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electronice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor pază.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00793
(151) 08.02.2012
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

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

(540)

ArtroFlex compus

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

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00803
(151) 08.02.2012
(732) S.C. ROVENT INVEST S.R.L., Str.

Principală nr. 25, sc. A, et. 1, ap. 3,
judeţul Giurgiu, , COMUNA
GREACA ROMANIA 

(540)

Vulpea Ucigaşă

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

  
(531) Clasificare Viena:030108; 270521;

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

clase:
37 Servicii profesionale de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00788
(151) 08.02.2012
(732) MOROIANU VASILE, Str.

Cartojani nr. 2, bl. 53A, sc. 2, et. 1, ap.
26, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAXIMUS Kids Academy KA

(591) Culori revendicate:galben muştar,
bleumarin, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; învăţământ; organizarea
de expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizarea şi conducerea de colocvii;
organizarea şi conducerea de conferinţe;
organizarea şi conducerea de congrese;
organizarea şi conducerea de seminarii;
organizarea şi conducerea de workshopuri;
organizarea şi conducerea de simpozioane;
organizarea şi conducerea de coaching
(îndrumare); formare profesională şi
personală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00789
(151) 08.02.2012
(732) CIOABA ALEXANDRU, B-dul Iuliu

Maniu nr. 170-174, bl. 40, sc. 1, et. 9,
ap. 39, sector 6, 061121, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TLR Televiziunea Liberă Română

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru
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  (531) Clasificare Viena:270502; 270510;
290113;  

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00805
(151) 08.02.2012
(732) S.C. MY TICKET S.R.L., Str. Borşa

nr. 41, ap. 17, bl. 7B, sc. 2, et. 1,
sector 1, 014178, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

myticket.ro

  
(531) Clasificare Viena:200505; 200525;

270524;  
(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 00806
(151) 08.02.2012
(732) A S O C I A T I A  C O L E G I U L

MEDIATORILOR, Str. Stănileşti nr.
4-6, sector 1, 013464, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) BIROUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI CONSULTANTA
PIDES - SOVA DAN EUGEN -
PERSOANA FIZICA, Str. Valea
Buzăului nr. 10, bl. G 30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

COLEGIUL MEDIATORILOR
DIALOG PENTRU CONSENS

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270515;

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

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile; suporturi
magnetice înregistrate, discuri acustice.
16 Produse de imprimerie; publicaţii;
materiaie de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor).
35  Publicitate; servicii de promovare a
normelor deontologice în exercitarea profesiei
de mediator; servicii de relaţii cu publicul;
lucrări de birou; servicii de administrare şi
gestionare a bazelor de date; studii de
marketing, studii şi consultaţii în afaceri,
operaţiuni comerciale, participare la societăţi
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comerciale.
36 Analize şi estimări financiare, fiscale,
imobiliare, de obiecte de artă, antichităţi,
colecte; colectare de fonduri de binefacere.
40 Tipărire, imprimare de cărţi, de broşuri, de
materiale didactice şi informative, în special
din domeniul juridic şi al medierii.
41 Orientare profesională, informare şi
consiliere în domeniul educaţiei şi formării;
învăţământ, instruire, educaţie; educaţie şi
instruire în domeniile juridic şi al medierii,
demonstraţie şi formare practică; învăţământ
şi cursuri prin corespondenţă; examinarea
cursanţilor; organizarea şi conducerea de
colocvii, seminarii, simpozioane, conferinţe,
congrese, workshop-uri; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative;
organizarea de concursuri cu scop educativ
sau de divertisment; cluburi cu servicii de
divertisment sau educaţie; redactarea,
machetare şi publicarea de texte, altele decât
cele publicitare; publicare de cărţi; publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; servicii de traducere;
interpretarea limbajului gestual.
42 Servicii făcute cu titlu individual sau
colectiv, privind aspectele teoretice sau
practice ale domeniilor complexe de activităţi;
creare şi întreţinere de site-uri web.
45 Servicii juridice pentru persoane, grupuri
de persoane, asociaţii, organizaţii, firme;
servicii de mediere; servicii de arbiraj; servicii
de contencios; cercetări judiciare; cercetări
juridice; investigaţii privind antecedentele
persoanelor fizice sau juridice; servicii de
detectivi; cluburi de intâlniri şi organizare de
reuniuni tematice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00783
(151) 08.02.2012
(732) S . C .  B R A I N  W A V E

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Drumul Taberei nr. 66, bl. OS6, sc. A,
et. 3, ap. 13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PREDA PUBLISHING DISCOVER THE
STORY

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 5477C)

  
(531) Clasificare Viena:030716; 270515;

290103;  
(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;
creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2012 00757
(151) 21.10.2004
(732) ZOLUX, S.A.S., 141, cours Paul

Doumer, 17100, SAINTES FRANTA
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ZOLUX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜




