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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 2/2012/saptamana 8
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00610
17.02.2012 S.C. INSPIRE CENTER S.R.L. inspire conference & events center

2 M 2012
00680

17.02.2012 SIMONCINI MARCO
DEMINESCU VIOLETA MIRELA

TV COLOSSEUM SHOW

3 M 2012
00869

17.02.2012 S.C. RIADEMA FUN S.R.L. fun SPORTS

4 M 2012
00932

16.02.2012 S.C. VIOREL S.R.L. strongtape www.strongtape.ro

5 M 2012
00981

20.02.2012 ASOCIATIA TABULA TABULA

6 M 2012
01011

16.02.2012 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

Smart Cont

7 M 2012
01012

16.02.2012 S.C. COPORA PROTECT S.R.L. COPORA PROTECT

8 M 2012
01013

16.02.2012 S.C. ARROW SECURITY S.R.L. ARROW SECURITY

9 M 2012
01014

16.02.2012 MIRCEA IVAN ORGOVICI romCrete

10 M 2012
01015

16.02.2012 S.C. MECA-RUL S.R.L. MECA-RUL

11 M 2012
01016

16.02.2012 S.C. IMAGE COUNTRY S.R.L. IMOBIL PLUS CASE.
APARTAMENTE. TERENURI

12 M 2012
01017

16.02.2012 S.C. CAVIO INTERIORS S.R.L. DUMINICA SURPRIZELOR

13 M 2012
01019

16.02.2012 S.C. VEL PITAR S.A. COZONAC PRICOPSIT

14 M 2012
01020

16.02.2012 S.C. FRAHER S.R.L. Tabco

15 M 2012
01021

16.02.2012 BADESCU GEORGE VALERIU WWW.AUTOSURSA.RO

16 M 2012
01023

16.02.2012 MURESAN SEBASTIAN
STAN LAURENTIU FLORENTIN

Papette INSPIRATION FOR SMILES

17 M 2012
01024

16.02.2012 MIHAI NASAUDEAN Good Afternoon

18 M 2012
01025

16.02.2012 DANILIUC ANGELA HOMEYCOMB The homepage of
home design
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19 M 2012
01026

16.02.2012 S.C. SET SAIL ADVERTISING
S.R.L.

SetSail NAUTIC SCHOOL

20 M 2012
01027

16.02.2012 S.C. IR COLOURS PROD S.R.L. IR COLOURS

21 M 2012
01028

16.02.2012 S.C. DESERTA S.R.L. MixoMania

22 M 2012
01029

16.02.2012 S.C. DESERTA S.R.L. RapidMix

23 M 2012
01030

16.02.2012 S.C. DESERTA S.R.L. Cremousse

24 M 2012
01031

16.02.2012 S.C. DESERTA S.R.L. Cremoice

25 M 2012
01032

16.02.2012 S.C. DESERTA S.R.L. Cremo 50

26 M 2012
01033

16.02.2012 S.C. DESERTA S.R.L. VegOil

27 M 2012
01034

16.02.2012 S.C. HOFIGAL EXPORT
IMPORT S.A.

HOFIGAL SUPLIFORM

28 M 2012
01035

16.02.2012 S.C. GAYAMED HEALTH
SUPPLEMENTS S.R.L.

OXIZON O3

29 M 2012
01036

16.02.2012 S.C. CHARM LIFE IMPORT
EXPORT S.R.L.

Hao Rin

30 M 2012
01037

16.02.2012 PANUS GRIGORE

31 M 2012
01038

22.02.2012 CHEBUTIU ADRIAN

32 M 2012
01039

22.02.2012 FUNDAŢIA UZINELE DE FIER
ŞI DOMENIILE REŞIŢA

UDR

33 M 2012
01040

22.02.2012 FUNDAŢIA UZINELE DE FIER
ŞI DOMENIILE REŞIŢA

MLA Reşiţa

34 M 2012
01041

22.02.2012 FUNDAŢIA UZINELE DE FIER
ŞI DOMENIILE REŞIŢA

Muzeul de locomotive cu abur Reşiţa

35 M 2012
01042

16.02.2012 ATANASIU VALENTIN TuristShop partenerul tau de
vacanta.ro

36 M 2012
01043

16.02.2012 S.C. INTERNET CORP S.R.L. CASHOUT

37 M 2012
01044

16.02.2012 CONSERVE ITALIA SOC.
COOP. AGRICOLA

DERBY BLUE
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38 M 2012
01045

16.02.2012 DIDE NICULAE MISCAREA SOCIALA DIN
ROMANIA

39 M 2012
01046

16.02.2012 S.C. BARCAN TRANSPORT SI
LOGISTICA S.R.L.

bursa9.com

40 M 2012
01047

17.02.2012 NOVARTIS AG FELICITY

41 M 2012
01048

17.02.2012 S.C. AIR MASTER S.R.L. AIR MASTER

42 M 2012
01049

17.02.2012 S.C. ACCOUNTESS PROFILE
S.R.L.

accountess SIMPLE FINANCE

43 M 2012
01051

17.02.2012 ASOCIATIA VICTIMELOR
ACCIDENTELOR
RUTIERE-A.S.V.A.R

ASVAR ROMÂNIA

44 M 2012
01052

17.02.2012 REVISTA 22 22 REVISTA GRUPULUI PENTRU
DIALOG SOCIAL

45 M 2012
01053

17.02.2012 S.C. MAREEA COMTUR S.R.L. airpass.ro

46 M 2012
01054

17.02.2012 S.C. BONIMA S.R.L. OKTOBERFEST

47 M 2012
01055

17.02.2012 YUSUF TEPE RASPBERRY DESIGN

48 M 2012
01056

17.02.2012 S.C. MAURER IMOBILIARE
S.R.L.

MAURER IMOBILIARE

49 M 2012
01057

17.02.2012 S.C. ALEXCONS 84 S.R.L. ELASAVY

50 M 2012
01058

17.02.2012 S.C. AVE PIZZA S.R.L. AVE PIZZA

51 M 2012
01059

17.02.2012 ATANASIU VALENTIN ShopDeals.ro oferte exclusive,
economii garantate

52 M 2012
01060

17.02.2012 S.C. CANTARPROD S.R.L. CÂNTAR PROD

53 M 2012
01061

17.02.2012 S.C. PENCRAFT S.R.L. PENCRAFT

54 M 2012
01062

20.02.2012 S.C. TITANII GUARD S.R.L. TG

55 M 2012
01063

20.02.2012 ASOCIATIA CULTURALA
MELOS

Festivalul International de muzica
usoara pentru copii si tineret Steaua
de Cristal
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56 M 2012
01064

20.02.2012 S.C. SOMPRODUCT S.R.L. LUMEA SOMNULUI

57 M 2012
01065

20.02.2012 S.C. SOMPRODUCT S.R.L. somproduct

58 M 2012
01066

20.02.2012 GALUSKA RODICA amedeea

59 M 2012
01067

20.02.2012 S.C. DIROMAR PROD S.R.L. DIROMAR PROD

60 M 2012
01068

20.02.2012 FLOREA IACOB Mereu alaturi de tine

61 M 2012
01069

20.02.2012 FLOREA IACOB Biotitus Derma

62 M 2012
01072

20.02.2012 BOGDAN STRATULA ZOOMBA MUSIC

63 M 2012
01073

20.02.2012 ANENI NICOLETA AFRODITA ANNELY COLE

64 M 2012
01074

22.02.2012 ASOCIATIA ADESCO ADESCO

65 M 2012
01075

20.02.2012 RUSZ JANOS GYORGY REXO coffee

66 M 2012
01077

20.02.2012 VACARELU BOGDAN CATALIN YOLLA

67 M 2012
01078

20.02.2012 S.C. CAVIO INTERIORS S.R.L. INVITA DOAMNELE

68 M 2012
01079

20.02.2012 DIACONU GH. MIRELA Second Skin

69 M 2012
01080

20.02.2012 S.C. G4S SECURE SOLUTIONS
S.R.L.

SAFE CAM

70 M 2012
01081

20.02.2012 S.C. RIDECCS (RENTS
IMPORT DISTRIBUTION
EXPORT CLOTHES CAFES
SHOPS) S.R.L.

HATTERAS BRAND

71 M 2012
01082

20.02.2012 S.C. FOLDA SECURITY
GROUP S.R.L.

FOLDA SECURITY GROUP

72 M 2012
01083

20.02.2012 ASOCIATIA SOMELIERILOR
DIN ROMANIA

ASOCIATIA SOMELIERILOR DIN
ROMANIA

73 M 2012
01084

20.02.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

DINAMIC BCR

74 M 2012
01086

20.02.2012 MIDAS EXPERT DISTRIBUTION
S.R.L.

eolian expert
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75 M 2012
01087

20.02.2012 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

SWIFT

76 M 2012
01088

21.02.2012 S.C. COTRACO ROM S.R.L. SUDOCORD

77 M 2012
01089

21.02.2012 S.C. COTRACO ROM S.R.L. SUDOFORT

78 M 2012
01090

21.02.2012 S.C. COTRACO ROM S.R.L. SUDOROSI

79 M 2012
01091

21.02.2012 S.C. EDITURA LIDER S.R.L. EDITURA STIINTELOR MEDICALE

80 M 2012
01092

21.02.2012 OANA ANDREEA DANZER lumea lui momo

81 M 2012
01094

21.02.2012 S.C. QUALITY CONTROLL
S.R.L.

Qual sapunul meu natural

82 M 2012
01095

21.02.2012 S.C. ROMSOFT DEPOZITUL DE
CALCULATOARE S.R.L.

dc DEPOZITUL DE
CALCULATOARE

83 M 2012
01096

21.02.2012 S.C. TECHNO PRO S.R.L. scule.ro

84 M 2012
01097

21.02.2012 STOIAN LAND COOPERATIVA
AGRICOLA

LEGUME ROMANESTI

85 M 2012
01098

21.02.2012 S.C. DREAM RADIO S.R.L. Dream FM For The Love Of Music

86 M 2012
01099

21.02.2012 BOERIU GIORGIANA ELENA PANDAMANIA

87 M 2012
01100

21.02.2012 FRUMUSELU DANIEL VASILE vivienne models Vmm
MANAGEMENT

88 M 2012
01101

21.02.2012 CUCULEA TEODOR eBiblia

89 M 2012
01102

21.02.2012 SAFTA RALUCA ICE CREAM TEAM

90 M 2012
01103

21.02.2012 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

BUSINESS ALTFEL

91 M 2012
01104

21.02.2012 S.C. UNIKA ATELIER DE
LEGATORIE S.R.L.

Don'Donna T. leather for pleasure

92 M 2012
01105

21.02.2012 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. plafarfood

93 M 2012
01106

21.02.2012 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. plafarbio
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94 M 2012
01107

21.02.2012 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. plafareco

95 M 2012
01108

21.02.2012 S.C. L'OANA NICE S.R.L. KENSON

96 M 2012
01109

21.02.2012 S.C. L'OANA NICE S.R.L. ZINGER Z

97 M 2012
01110

21.02.2012 BENCHEA CATALIN ANDREI Miere de Suflet

98 M 2012
01111

21.02.2012 S.C. ATLAS CORPORATION
S.R.L.

ZENITH

99 M 2012
01112

21.02.2012 SONASHI ELECTRONICS
LIMITED

SONASHI

100 M 2012
01113

21.02.2012 DUMITRIU DAN KARMAONIX

101 M 2012
01114

21.02.2012 S.C. CLAS MEDIA S.R.L. FAVORIT TV

102 M 2012
01116

21.02.2012 S.C. DATACORE SOLUTION
S.R.L.

NAMEBOX WEB HOSTING SI
DOMENII

103 M 2012
01117

22.02.2012 MANU TIBERIU Covasna Altfel Kovaszna Maskent

104 M 2012
01118

22.02.2012 S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC
S.R.L.

IRIDEPLAST

105 M 2012
01119

22.02.2012 S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC
S.R.L.

POLICARBODEX

106 M 2012
01120

22.02.2012 S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC
S.R.L.

CRISTEX

107 M 2012
01121

22.02.2012 ANTOHI FLORINEL
CASAPU SERGIU IONUT

Bârfa Saptămânii

108 M 2012
01122

22.02.2012 GUTA GEORGE DANIEL LEACUL VERDE

109 M 2012
01123

22.02.2012 S.C. MERTECOM S.R.L. Mertecom

110 M 2012
01124

22.02.2012 S.C. MAAN MUSIC STUDIO
S.R.L.

KAIIA

111 M 2012
01125

22.02.2012 LUDO'S 77 PUB S.R.L. FRIENDS PUB

112 M 2012
01126

22.02.2012 S.C. COMPACT S.A. bookcity

113 M 2012
01127

22.02.2012 VASU CRISTIAN VASILE ANGELMED
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114 M 2012
01128

22.02.2012 UNGUREANU NICOLAE UNGUREANU NICOLAE

115 M 2012
01129

22.02.2012 S.C. BIODEV MEDICAL
CENTER S.R.L.

BIODEV MEDICAL CENTER

116 M 2012
01130

22.02.2012 S.C. HEMAT-ROM S.R.L. HEMAT-ROM

117 M 2012
01131

22.02.2012 S.C. HEMAT-ROM S.R.L. HEMATROM

118 M 2012
01132

22.02.2012 VASU CRISTIAN VASILE Angel Kids

119 M 2012
01133

22.02.2012 IOVESCU RADU ADRIAN
SIRBU FORINA ROXANA

IMC INSTRUIRE MEDICALĂ
CALIFICATĂ

120 M 2012
01134

22.02.2012 ASOCIATIA ZUM ZUM Grădiniţa Zum-zum

121 M 2012
01135

22.02.2012 S.C. INTACT PUBLISHING
S.R.L.

INCOME MAGAZINE

122 M 2012
01136

22.02.2012 S.C. INTACT PUBLISHING
S.R.L.

INCOME MAGAZINE

123 M 2012
01137

22.02.2012 S.C. INTACT PUBLISHING
S.R.L.

INCOME

124 M 2012
01138

22.02.2012 S.C. INTACT PUBLISHING
S.R.L.

INCOME

125 M 2012
01139

22.02.2012 S.C. MILLENIUM IMAGE &
COMMUNICATION GRUP
S.R.L.

THE INSTITUTE

126 M 2012
01140

22.02.2012 S.C. SAATCHI & SAATCHI
PUBLIC RELATIONS S.R.L.

shared valne

127 M 2012
01141

22.02.2012 SAATCHI&SAATCHI PUBLIC
RELATIONS S.R.L.

twentyforseven 24/7

128 M 2012
01142

22.02.2012 S.C. RO.WE.NI. S.R.L. RO.WE.NI INTERNATIONAL

129 M 2012
01144

22.02.2012 ANTOHI FLORINEL
CASAPU SERGIU IONUT

Radio Şanţ

130 M 2012
01145

22.02.2012 GEORGESCU DANIEL
CONSTANTIN

RADIO ZEBRA

131 M 2012
01146

22.02.2012 ROMASTRU TRADING S.R.L. KATHIRA

132 M 2012
01147

22.02.2012 S.C. KTEL CENTER S.R.L. Bon Mariage - Viaţa în doi începe cu
noi !



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI nr. 2/2012/8

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

8

133 M 2012
01148

22.02.2012 S.C. NEW REAL ESTATE
CAPITAL S.R.L.

OMNIS RESIDENCE HOUSE WITH
SOUL powered by ATLANTIS
ROMANIA

134 M 2012
01149

22.02.2012 S.C. NEW REAL ESTATE
CAPITAL S.R.L.

ATLANTIS Romania we build your
world

135 M 2012
01150

22.02.2012 S.C. NET DESIGN S.R.L. MXHOST
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(210) M 2012 00610
(151) 17.02.2012
(732) S.C. INSPIRE CENTER S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 48, Silver
Business Center, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

inspire conference & events center

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
032C, 1935C), portocaliu (Pantone
1375C), galben (Pantone 389C), verde
(Pantone 376C, 361C), bleo (Pantone
631C), mov (Pantone 7446C, 7447C,
2627C, 512C), lila (Pantone 663C),
roz (Pantone 213C)

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00869
(151) 17.02.2012
(732) S.C. RIADEMA FUN S.R.L., Aleea

Minerva nr. 9, sc. B, ap. 17, judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 4 3 9 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

fun SPORTS

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  (531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
35 Promovare şi mediatizare.
39 Servicii de transport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare evenimente
cultural - sportive; impresariat sportiv;
organizare cantonamente, stagii de pregătire
sportivă.
43 Servicii complete de cazare şi masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00932
(151) 16.02.2012
(732) S.C. VIOREL S.R.L., Str. Munteniei

nr. 2, Judeţul Timiş, 300.368,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

strongtape www.strongtape.ro
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(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270524; 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 şi substanţe de lipit) 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); caractere
tipografice; clişee; materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), în special
benzi adezive pentru ambalaj.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 00981
(151) 20.02.2012
(732) ASOCIATIA TABULA, Str.

Sârguinţei nr. 28, ap. 7, jud. Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

TABULA
(591) Culori revendicate:albastru, alb,

negru
(531) Clasificare Viena:030716; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01011
(151) 16.02.2012
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Smart Cont
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Imprimate în special bancare, reviste
periodice, cărţi, cărţi şi informaţii bancare sau
financiare referitroare la conturi de economii
în euro.
35 Publicitate şi afaceri; administraţie de
bunuri în domeniul financiar bancar; servicii
bancare curente; conturi de economii în euro.
36 Asigurare şi finanţare, expertize,
consulting, prognoze bancare; servicii bancare
curente; conturi de economii în euro.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi cercetare în domeniul
financiar bancar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01025
(151) 16.02.2012
(732) DANILIUC ANGELA, Str. Grigore

Alexandrescu nr. 14, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOMEYCOMB The homepage of home
design
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  (531) Clasificare Viena:260516; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; punerea împreună, în beneficiul
altora, a bunurilor, permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere aceste bunuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01012
(151) 16.02.2012
(732) S.C. COPORA PROTECT S.R.L.,

Str. Pădureţu 43, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COPORA PROTECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01019
(151) 16.02.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

COZONAC PRICOPSIT

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01013
(151) 16.02.2012
(732) S.C. ARROW SECURITY S.R.L.,

Str. Prometeu nr. 21, bl. 16D, sc. 1, et.
3, ap. 14, sector 1, 014222,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARROW SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:230125; 241517;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 01026
(151) 16.02.2012
(732) S.C. SET SAIL ADVERTISING

S.R.L., Str. Ştirbei-Vodă nr. 152, bl.
26B, sc. 4, et. 4, ap. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

SetSail NAUTIC SCHOOL

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:180321; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi

articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01020
(151) 16.02.2012
(732) S.C. FRAHER S.R.L., Str. Iuliu

Maniu nr. 8, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA 

(540)

Tabco

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:261112; 270511;

290112;  
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(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01014
(151) 16.02.2012
(732) MIRCEA IVAN ORGOVICI, Str.

Dr. Alexandru Martha nr. 2, sc. B, ap.
6, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

romCrete

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

290107;  
(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01021
(151) 16.02.2012
(732) BADESCU GEORGE VALERIU,

Str. Dr. Ioan Cantacuzino nr. 6, bl.
I62, sc. 1, ap. 9, jud. Dolj, 200683,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

WWW.AUTOSURSA.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01027
(151) 16.02.2012
(732) S.C. IR COLOURS PROD S.R.L.,

Str. Foişorului nr.2, bl.D, et.10, ap.41,
sector 3, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

IR COLOURS

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

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270502;

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

clase:
2 Vopsele lavabile şi finisaje decorative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01032
(151) 16.02.2012
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

Cremo 50

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
288C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270711; 290104;  
(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.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
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organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01039
(151) 22.02.2012
(732) FUNDAŢIA UZINELE DE FIER ŞI

DOMENIILE REŞIŢA, Str. Calea
Caransebeşului nr. 16A (camera 20A),
judeţul Caraş Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

UDR

(591) Culori revendicate:auriu, mediu-suriu

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01023
(151) 16.02.2012
(732) MURESAN SEBASTIAN, Str. Baba

Novac nr. 16, bl. 23, sc. 1, et. 7, ap.
32, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) STAN LAURENTIU FLORENTIN,
Str. Fabrica de Cărămidă nr. 1A, casa
17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

Papette INSPIRATION FOR SMILES
  
(531) Clasificare Viena:100311; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01040
(151) 22.02.2012
(732) FUNDAŢIA UZINELE DE FIER ŞI

DOMENIILE REŞIŢA, Str. Calea
Caransebeşului nr. 16A (camera 20A),
judeţul Caraş Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

MLA Reşiţa

(591) Culori revendicate:auriu, mediu-suriu

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270519;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01028
(151) 16.02.2012
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

MixoMania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru conservarea
alimentelor; produse de uz industrial pentru
frăgezirea, pentru afumarea cărnii; cartofi
(făină de uz industrial), acid citric; produse de
uz industrial pentru stimularea coacerii;
produse de demulare; emulgatori;
emulsifianţi; preparate enzimatice de uz
industrial; enzime de uz industrial; făină de uz
industrial; gluten cu excepţia celor pentru
papetărie sau menaj; îndulcitori artificiali;
lecitină; substanţe chimice pentru conservarea
alimentelor; zaharină.
2 Coloranţi pentru alimente; coloranţi pentru
băuturi şi bere; caramel (colorant alimentar);
malţ caramelizat; coloranţi pentru unt;
coloranţi pentru lichioruri; roşu de cosenila;
şofran (colorant); zahăr ars (colorant
alimentar); negru de fum (pigmenţi).
3 Produse aromatice (uleiuri esenţiale - arome
pentru băuturi; arome pentru prăjituri); uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri eterice; esenţa de
mentă (uleiuri esenţiale).
29 Amestecuri cu conţinut de grăsime pentru
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tartine; băuturi pe bază de lapte; chipsuri;
gasime de cocos, ulei şi unt de cocos; compot
de mere; fructe confiate; crochete alimentare;
frişcă; jeleuri şi pulpă de fructe; fructe
congelate, conservate; fructe zaharisite; fructe
conservate în alcool; conserve de fructe; felii
de fructe; salată de fructe; fulgi de cartofi;
gemuri; gelatină şi geluri de uz alimentar;
grăsimi şi jeleuri comestibile; grăsimi
alimentare; iaurt; produse lactate; margarină,
marmelade, miez şi ulei de palmier; migdale
măcinate; nuci preparate; pectine de uz
alimentar; prafuri de ouă; preparate pentru
supă de legume; ulei de rapiţă comestibil;
smântână; stafide uscate; preparate pentru
supe; unt; cremă de unt; unt de arahide; zer;
uleiuri comestibile; zer.
30 Agenţi de îngroşare pentru gătit; amidon de
uz alimentar; arahide şi produse de cofetărie
pe bază de arahide; preparate aromatice de uz
alimentar; arome altele decât uleiurile
esenţiale; arome pentru prăjituri altele decât
uleiurile esenţiale; arome pentru prăjituri;
arome pentru băuturi; băuturi pe bază de
cacao, de cafea, de ceai, de ciocolată;
bicarbonat de sodiu pentru gătit; biscuiţi;
bomboane; brioşe; budinci; produse din cacao;
arome de cafea; ceai; ciocolată; cremă de ouă
englezească; caramele; lianţi pentru cârnaţi;
sosuri de carne; preparate din cereale; fulgi de
cereale uscate; chifle; decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri; turtă dulce; dulciuri; dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; esenţe
pentru alimentaţie cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale; faină
alimentară; făină de grâu; fondante; frişca şi
produse pentru stabilizat frişca; produse de uz
alimentar pentru frăgezit carne; fursecuri;
gheaţă comestibilă; glucoză şi gluten de uz
alimentar; iced tea; îndulcitori naturali; mentă
pentru utilizare în cofetărie; îngheţată;
îngheţată de iaurt; lianţi pentru îngheţată;
migdale şi pastă de migdale; prafuri pentru
îngheţată; jeleuri de fructe; ketch-up; cacao cu

lapte; cafea cu lapte; ciocolată cu lapte; extras
de malţ pentru alimentaţie şi biscuiţi de malţ;
marţipan; pâine; produse de panificaţie; paste
pentru patiserie; paste alimentare; paste pentru
prăjituri; pişcoturi; plăcinte; prăjituri şi prafuri
pentru prăjituri; prăjiturici uscate; praline;
pricomigdale; produse de cofetărie; produse
de cofetărie pe bază de migdale; sosuri pentru
salate; sandvişuri; şerbeturi; sosuri pentru
condimente; tarte; arome şi înlocuitori de
vanilie; vanilie; vanilină; zahăr.
31 Produse agricole şi cereale, necuprinse în
alte clase; premixuri din cereale; fructe şi
legume proaspete; malţ; tarate de cereale şi de
grâu.
32 Băuturi/băuturi din fructe fără alcool;
extracte din fructe fără alcool; esenţe şi prafuri
pentru fabricarea băuturilor; preparate pentru
fabricarea băuturilor efervescente; siropuri
pentru băuturi; băuturi izotonice; băuturi
nealcoolice; băuturi nealcoolice pe bază de
miere; băuturi pe bază de zer; cocteiluri fără
alcool; pastile, prafuri efervescente şi esenţe
pentru prepararea băuturilor; sucuri de fructe;
limonade/siropuri pentru limonade/băuturi;
nectaruri de fructe; sarsaparilla; sorbeturi.
33 Extracte de fructe cu alcool; băuturi
alcoolice cu excepţia berii; esenţe şi extracte
alcoolice; băuturi alcoolice cu conţinut de
fructe; bitter; lichioruri; băuturi aperitiv,
distilate, spirtoase; cocktailuri; alcooluri şi
lichioruri digestive; rachiu; rom; visinată;
votcă; whisky.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultantă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
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cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01033
(151) 16.02.2012
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

VegOil

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

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

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

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
echipamentelor şi consumabilelor pentru
industrie alimentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01041
(151) 22.02.2012
(732) FUNDAŢIA UZINELE DE FIER ŞI

DOMENIILE REŞIŢA, Str. Calea
Caransebeşului nr. 16A (camera 20A),
judeţul Caraş Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

Muzeul de locomotive cu abur Reşiţa

(591) Cu lo r i  revend ica te :au r iu ,
mediu-suriu

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01015
(151) 16.02.2012
(732) S.C. MECA-RUL S.R.L., B-dul 1

Mai, nr. 8, bl. D10, sc. 1, ap. 7, 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)
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MECA-RUL

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:150719; 260101;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01034
(151) 16.02.2012
(732) S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT

S.A., Intrarea Serelor nr. 2, sector 4,
042124, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOFIGAL SUPLIFORM

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

3 Cosmetice.
5 Produse farmaceutice, substanţe dietetice de
uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01024
(151) 16.02.2012
(732) MIHAI NASAUDEAN, Blvd. Gării

nr. 30, bl. A, sc. 1, et. 2, ap. 7, jud.
Vrancea, , FOCŞANI 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)

Good Afternoon

(591) Culori revendicate:vişiniu, negru

  
(531) Clasificare Viena:090717; 270502;

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,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 01016
(151) 16.02.2012
(732) S.C. IMAGE COUNTRY S.R.L.,

Str. Aleea Oituz nr. 5, bl. 20, ap. 18,
Jud. Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(540)

IMOBIL PLUS CASE.
APARTAMENTE. TERENURI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicarea de anunţuri imobiliare cu poze
din toate judeţele ţării atât a agenţiilor cat şi a
persoanelor fizice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01029
(151) 16.02.2012
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

RapidMix

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice pentru conservarea
alimentelor; produse de uz industrial pentru
frăgezirea, pentru afumarea cărnii; cartofi
(făină de uz industrial), acid citric; produse de
uz industrial pentru stimularea coacerii;
produse de demulare; emulgatori;
emulsifianţi; preparate enzimatice de uz
industrial; enzime de uz industrial; făină de uz
industrial; gluten cu excepţia celor pentru
papetărie sau menaj; îndulcitori artificiali;
lecitină; substanţe chimice pentru conservarea
alimentelor; zaharină.
2 Coloranţi pentru alimente; coloranţi pentru
băuturi şi bere; caramel (colorant alimentar);
malţ caramelizat; coloranţi pentru unt;
coloranţi pentru lichioruri; roşu de cosenila;
şofran (colorant); zahăr ars (colorant
alimentar); negru de fum (pigmenţi).
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3 Produse aromatice (uleiuri esenţiale - arome
pentru băuturi; arome pentru prăjituri); uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri eterice; esenţa de
mentă (uleiuri esenţiale).
29 Amestecuri cu conţinut de grăsime pentru
tartine; băuturi pe bază de lapte; chipsuri;
gasime de cocos, ulei şi unt de cocos; compot
de mere; fructe confiate; crochete alimentare;
frişcă; jeleuri şi pulpă de fructe; fructe
congelate, conservate; fructe zaharisite; fructe
conservate în alcool; conserve de fructe; felii
de fructe; salată de fructe; fulgi de cartofi;
gemuri; gelatină şi geluri de uz alimentar;
grăsimi şi jeleuri comestibile; grăsimi
alimentare; iaurt; produse lactate; margarină,
marmelade, miez şi ulei de palmier; migdale
măcinate; nuci preparate; pectine de uz
alimentar; prafuri de ouă; preparate pentru
supă de legume; ulei de rapiţă comestibil;
smântână; stafide uscate; preparate pentru
supe; unt; cremă de unt; unt de arahide; zer;
uleiuri comestibile; zer.
30 Agenţi de îngroşare pentru gătit; amidon de
uz alimentar; arahide şi produse de cofetărie
pe bază de arahide; preparate aromatice de uz
alimentar; arome altele decât uleiurile
esenţiale; arome pentru prăjituri altele decât
uleiurile esenţiale; arome pentru prăjituri;
arome pentru băuturi; băuturi pe bază de
cacao, de cafea, de ceai, de ciocolată;
bicarbonat de sodiu pentru gătit; biscuiţi;
bomboane; brioşe; budinci; produse din cacao;
arome de cafea; ceai; ciocolată; cremă de ouă
englezească; caramele; lianţi pentru cârnaţi;
sosuri de carne; preparate din cereale; fulgi de
cereale uscate; chifle; decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri; turtă dulce; dulciuri; dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; esenţe
pentru alimentaţie cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale; faină
alimentară; făină de grâu; fondante; frişca şi
produse pentru stabilizat frişca; produse de uz
alimentar pentru frăgezit carne; fursecuri;
gheaţă comestibilă; glucoză şi gluten de uz

alimentar; iced tea; îndulcitori naturali; mentă
pentru utilizare în cofetărie; îngheţată;
îngheţată de iaurt; lianţi pentru îngheţată;
migdale şi pastă de migdale; prafuri pentru
îngheţată; jeleuri de fructe; ketch-up; cacao cu
lapte; cafea cu lapte; ciocolată cu lapte; extras
de malţ pentru alimentaţie şi biscuiţi de malţ;
marţipan; pâine; produse de panificaţie; paste
pentru patiserie; paste alimentare; paste pentru
prăjituri; pişcoturi; plăcinte; prăjituri şi prafuri
pentru prăjituri; prăjiturici uscate; praline;
pricomigdale; produse de cofetărie; produse
de cofetărie pe bază de migdale; sosuri pentru
salate; sandvişuri; şerbeturi; sosuri pentru
condimente; tarte; arome şi înlocuitori de
vanilie; vanilie; vanilină; zahăr.
31 Produse agricole şi cereale, necuprinse în
alte clase; premixuri din cereale; fructe şi
legume proaspete; malţ; tarate de cereale şi de
grâu.
32 Băuturi/băuturi din fructe fără alcool;
extracte din fructe fără alcool; esenţe şi prafuri
pentru fabricarea băuturilor; preparate pentru
fabricarea băuturilor efervescente; siropuri
pentru băuturi; băuturi izotonice; băuturi
nealcoolice; băuturi nealcoolice pe bază de
miere; băuturi pe bază de zer; cocteiluri fără
alcool; pastile, prafuri efervescente şi esenţe
pentru prepararea băuturilor; sucuri de fructe;
limonade/siropuri pentru limonade/băuturi;
nectaruri de fructe; sarsaparilla; sorbeturi.
33 Extracte de fructe cu alcool; băuturi
alcoolice cu excepţia berii; esenţe şi extracte
alcoolice; băuturi alcoolice cu conţinut de
fructe; bitter; lichioruri; băuturi aperitiv,
distilate, spirtoase; cocktailuri; alcooluri şi
lichioruri digestive; rachiu; rom; visinată;
votcă; whisky.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultantă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
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industriei alimentare.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01017
(151) 16.02.2012
(732) S.C. CAVIO INTERIORS S.R.L.,

Şos. Bucureşti nr. 29, jud. Ilfov
(DN1), , COMUNA BALOTEŞTI
ROMANIA 

(540)

DUMINICA SURPRIZELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01030
(151) 16.02.2012
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

Cremousse

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

290104;  
(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 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01042
(151) 16.02.2012
(732) ATANASIU VALENTIN, B-dul

Basarabia nr. 88, bl. D4, sc. B, et. 2,
ap. 88, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TuristShop partenerul tau de vacanta.ro

(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:010506; 100316;

270502; 270503; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01035
(151) 16.02.2012
(732) S.C. GAYAMED HEALTH

SUPPLEMENTS S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 42, Camera P16,
sector 1, 010573, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OXIZON O3

(591) Culori revendicate:negru, gri, auriu

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240120;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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,
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ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01043
(151) 16.02.2012
(732) S.C. INTERNET CORP S.R.L., Str.

Puţul lui Zamfir nr. 28, sector 1,
011683, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASHOUT

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01044
(151) 16.02.2012
(732) CONSERVE ITALIA SOC. COOP.

AGRICOLA, Via Paolo Poggi 11,
40068, SAN LAZZARO DI SAVENA
(BO) ITALIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DERBY BLUE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe,
sucuri din fructe, nectaruri de fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor,
sucuri de fructe şi legume. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01031
(151) 16.02.2012
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

Cremoice

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
288C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul

solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01045
(151) 16.02.2012
(732) DIDE NICULAE, Str. Ostaşilor nr. 4,

sc. B, et. 4, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MISCAREA SOCIALA DIN ROMANIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01036
(151) 16.02.2012
(732) S.C. CHARM LIFE IMPORT

EXPORT S.R.L., Şos. Colentina nr.
70, bl. 108, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Hao Rin

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020502;

020505; 270508; 270509;  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01037
(151) 16.02.2012
(732) P A N U S  G R I G O R E ,  S t r .

Lăcrămioarei nr. 4, bl. 9C, sc. 3, et. 1,
ap. 48, 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)

  
(531) Clasificare Viena:200702;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01038
(151) 22.02.2012
(732) CHEBUTIU ADRIAN, Calea

Caransebeşului nr. 16 A (camera 20
A), judeţul Caraş-Severin, , REŞITA
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1805
C), argintiu

(531) Clasificare Viena:230125; 240115;
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01046
(151) 16.02.2012
(732) S.C. BARCAN TRANSPORT SI

LOGISTICA S.R.L., F.S. nr. 340,
judeţul Caraş-Severin, 327220,
GLIMBOCA ROMANIA 

(540)

bursa9.com

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
42 Servicii prestate de programatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01047
(151) 17.02.2012
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FELICITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate medicinale care conţin
ethinylestradiol şi drospirenon.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01061
(151) 17.02.2012
(732) S.C. PENCRAFT S.R.L., Str.

Crinului nr. 18, bl. 9, sc. B, et. 3, ap.
14, Jud. Iaşi, 707515, TOMEŞTI
ROMANIA 

(540)

PENCRAFT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Consultanţă în elaborarea proiectelor cu
finanţare nerambursabilă atât pentru agenţi
economici, cât şi pentru instituţii publice
(gestionarea afacerilor comerciale);
consultanţă în managementul afacerilor pentru
agenţi economici (strategii de piaţă, studii de
piaţă, strategii de marketing, planuri de
afaceri); consultanţă în managementul
investiţiei (implementarea proiectelor
aprobate) cu scop comercial; consultanţă în
afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01056
(151) 17.02.2012
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE

S.R.L., Str. Albatrosului nr. 11,
camera 3, ap. 23, 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)

MAURER IMOBILIARE

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01048
(151) 17.02.2012
(732) S.C. AIR MASTER S.R.L., Şos.

Giurgiului nr. 252, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AIR MASTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
aparatelor de climatizare, ventilaţie şi a
aparatelor de aer condiţionat (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01060
(151) 17.02.2012
(732) S.C. CANTARPROD S.R.L., Str.

Dâmboviţei nr. 12, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA 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)

CÂNTAR PROD

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

clase:
9 Aparate şi echipamente de cântărit.
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 9 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01057
(151) 17.02.2012
(732) S.C. ALEXCONS 84 S.R.L., Str. Dr.

Carol Davila nr. 105-107, sc.1, ap.1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L. -
CAMELIA COSESCU, Str. Lungă nr.
270, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

ELASAVY
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01049
(151) 17.02.2012
(732) S.C. ACCOUNTESS PROFILE

S.R.L., Aleea Veronica nr. 36, Sat
Tamasi, judeţul Ilfov, , COMUNA
CORBEANCA ROMANIA 

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

(540)

accountess SIMPLE FINANCE
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(591) Culori revendicate:roÕu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
contabilitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01059
(151) 17.02.2012
(732) ATANASIU VALENTIN, B-dul

Basarabia nr. 88, bl. D4, sc. B, et. 2,
ap. 88, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ShopDeals.ro oferte exclusive, economii
garantate

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:100311; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01058
(151) 17.02.2012
(732) S.C. AVE PIZZA S.R.L., Str.

Doamnei nr. 17-19, et. 6, camera 3,
sector 3, 030052, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AVE PIZZA

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270501;

290102;  
(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);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
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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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01051
(151) 17.02.2012
(732) ASOCIATIA VICTIMELOR

A C C I D E N T E L O R
RUTIERE-A.S.V.A.R ,  Calea
Victoriei nr. 16-20, sc. B, et. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASVAR ROMÂNIA

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

  
(531) Clasificare Viena:011108; 011725;

050320; 240711;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01052
(151) 17.02.2012
(732) REVISTA 22, Calea Victoriei nr. 120,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

22 REVISTA GRUPULUI PENTRU
DIALOG SOCIAL
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(531) Clasificare Viena:270702; 270703;
270717;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01053
(151) 17.02.2012
(732) S.C. MAREEA COMTUR S.R.L.,

Str. Avram Iancu bl. H1/D, Jud.
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

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

(540)

airpass.ro

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:180501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01054
(151) 17.02.2012
(732) S.C. BONIMA S.R.L., Poarta Schei

nr. 13, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

OKTOBERFEST

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

  (531) Clasificare Viena:020109; 110320;
270501; 290115;  

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

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

sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
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.
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. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01055
(151) 17.02.2012
(732) YUSUF TEPE, Str. Col. I. Buzoianu

nr. 23, ap. 6, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

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

(540)

RASPBERRY DESIGN

(591) Culori revendicate:crem, vişiniu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01072
(151) 20.02.2012
(732) BOGDAN STRATULA, Str. Drumul

Bisericii nr. 48, Cartier American
Village Vila 51, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ZOOMBA MUSIC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01073
(151) 20.02.2012
(732) ANENI NICOLETA AFRODITA,

Str. Lămîiţei nr. 3, bl. 23, sc. C, ap. 43,
Jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

ANNELY COLE

  
(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01077
(151) 20.02.2012
(732) VACARELU BOGDAN CATALIN,

Str. Dorinel Ghinea, nr. 4, bl. 4, et. 3,
ap. 16, judeţul Vrancea, 620090,
FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

YOLLA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01067
(151) 20.02.2012
(732) S.C. DIROMAR PROD S.R.L.,

Judeţul Mehedinţi, , BUTOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DIROMAR PROD

  
(531) Clasificare Viena:190725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Recipienţi pentru ambalaj din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01078
(151) 20.02.2012
(732) S.C. CAVIO INTERIORS S.R.L.,

Şos. Bucureşti nr. 29, jud. Ilfov
(DN1), , COMUNA BALOTEŞTI
ROMANIA 

(540)

INVITA DOAMNELE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01079
(151) 20.02.2012
(732) DIACONU GH. MIRELA, Str. Av.

Petre Creţu nr. 64 A, et. 1, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01068
(151) 20.02.2012
(732) FLOREA IACOB, Bd 1 Decembrie

1918, nr. 35, Jud. Călăraşi, ,
OLTENIA ROMANIA 

(540)

Mereu alaturi de tine

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01074
(151) 22.02.2012
(732) ASOCIATIA ADESCO, Str.

Mălinului nr. 22-24/2, Judeţul Cluj,
400475, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

ADESCO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; campusuri de vacanţă
(servicii de tabere de voluntariat);
divertisment (informaţii în materie de
voluntariat); vacanţă (servicii de campusuri de
voluntariat);informaţii în materie de
divertisment, de educaţie, de recreere; servicii
de procesare de imagini digitale; educaţie
(informaţii în materie de voluntariat);
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; reportaje fotografice;
fotografie; producţia de filme; organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment);
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshop-uri; publicare de texte, altele decât
textele publicitare; redactarea de texte, altele
decât cele publicitare; organizarea şi
conducerea de seminarii; redactarea de texte
altele decât cele publicitare; publicarea de
texte, altele decât cele publicitare; servicii
pentru organizare de timp liber.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01080
(151) 20.02.2012
(732) S.C. G4S SECURE SOLUTIONS

S.R.L., Str. George Constantinescu nr.
3, sector 2, 020339, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SAFE CAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor.
37 Montare de sisteme electronice de control
acces şi supraveghere video.
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.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01069
(151) 20.02.2012
(732) FLOREA IACOB, Bd 1 Decembrie

1918, nr. 35, Jud. Călăraşi, ,
OLTENIA ROMANIA 

(540)

Biotitus Derma

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01075
(151) 20.02.2012
(732) RUSZ JANOS GYORGY, Str.

Frantz Liszt nr. 11, Jud. Mureş,
540068, TG MUREŞ ROMANIA 

(540)

REXO coffee

(591) Culori revendicate:maro, auriu

  
(531) Clasificare Viena:050701; 110320;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
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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.
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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01081
(151) 20.02.2012
(732) S.C. RIDECCS (RENTS IMPORT

D I S T R I B U T I O N  E X P O R T
CLOTHES CAFES SHOPS) S.R.L.,
Str. Bacani nr. 6, et. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HATTERAS BRAND

  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00680
(151) 17.02.2012
(732) SIMONCINI MARCO, Offagna,

11/A, 60020, ROMA ITALIA 
(732) DEMINESCU VIOLETA MIRELA,

Sat Călanul Mic nr. 10, judeţul
Hunedoara, 335302, CALAN
ROMANIA 

(540)

TV COLOSSEUM SHOW

  
(531) Clasificare Viena:170302; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Emisiuni televizate cu specific social
cultural.
41 Activităţiculturale; divertisment televizat;
educare a publicului în domeniul comunicării
prin intermediul medierii posibilelor litigii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01082
(151) 20.02.2012
(732) S.C. FOLDA SECURITY GROUP

S.R.L., Str. Rândunelelor nr. 44,
judeţul Satu Mare, 440049, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

FOLDA SECURITY GROUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01083
(151) 20.02.2012
(732) ASOCIATIA SOMELIERILOR

DIN ROMANIA, Str. Alexandru Ioan
Cuza nr. 64, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA SOMELIERILOR DIN
ROMANIA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01084
(151) 20.02.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DINAMIC BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale. 
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01086
(151) 20.02.2012
(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)

eolian expert
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  (531) Clasificare Viena:011523; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Consultanţă arhitecturală, măsurători,
proiectări, consultanţă în privinţa economisirii
energiei, servicii de inginerie, prospectări şi
cercetări geologice, cercetări mecanice, studii
tehnice, servicii de cercetare şi dezvoltare
pentru terţi, control de calitate, cercetări în
domeniul protecţiei mediului, cercetări
tehnice, planificare urbană, dezvoltare parcuri
eoliene, consultanţă în domeniul energiei
regenerabile în diverse activităţi ce ţin de
domeniul eolian.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01062
(151) 20.02.2012
(732) S.C. TITANII GUARD S.R.L., Str.

Alexandru Macedonski nr. 6, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

TG

(591) Culori revendicate:galben, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;

290113;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01087
(151) 20.02.2012
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu 52A, ap. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

SWIFT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai instant, ceai cu gheaţă, băuturi pe
bază de ceai, toate aceste produse în formă
preparată (în măsura în care este posibil).
32 Prafuri de băuturi instant şi băuturi
granulate instant pentru prepararea ceaiului,
ceaiului cu gheaţă ori a băuturilor pe bază de
ceai.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01063
(151) 20.02.2012
(732) ASOCIATIA CULTURALA

MELOS, Str. Gh. Ghibănescu nr. 1A,
et. 2, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Festivalul International de muzica usoara
pentru copii si tineret Steaua de Cristal

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01064
(151) 20.02.2012
(732) S.C. SOMPRODUCT S.R.L., Str.

Electrolizei nr. 60, jud. Maramureş,
430392, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

LUMEA SOMNULUI

  

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01065
(151) 20.02.2012
(732) S.C. SOMPRODUCT S.R.L., Str.

Electrolizei nr. 60, jud. Maramureş,
430392, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

somproduct
(591) Culori revendicate:albastru deschis,

albastru închis, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:260416; 261112;

261113; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01066
(151) 20.02.2012
(732) GALUSKA RODICA, Str. Islaz nr.

32, Jud. Timiş, 300438, TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

amedeea

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01088
(151) 21.02.2012
(732) S.C. COTRACO ROM S.R.L., Str.

Principală nr. 1314, Judeţul Mureş, ,
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

SUDOCORD

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01095
(151) 21.02.2012
(732) S.C. ROMSOFT DEPOZITUL DE

CALCULATOARE S.R.L., Str.
Smârdan nr. 33, Judeţul Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

dc DEPOZITUL DE CALCULATOARE

  
(531) Clasificare Viena:270502; 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
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.
38 Telecomunicaţii.
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 01089
(151) 21.02.2012
(732) S.C. COTRACO ROM S.R.L., Str.

Principală nr. 1314, Judeţul Mureş, ,
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

SUDOFORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
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
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01090
(151) 21.02.2012
(732) S.C. COTRACO ROM S.R.L., Str.

Principală nr. 1314, Judeţul Mureş, ,
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

SUDOROSI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele

terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01104
(151) 21.02.2012
(732) S.C. UNIKA ATELIER DE

LEGATORIE S.R.L., Str. Garoafelor
nr. 6B, Jud. Ilfov, 70000, BUFTEA
ROMANIA 

(540)

Don'Donna T. leather for pleasure
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(531) Clasificare Viena:020701; 020702;
270515;  

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01091
(151) 21.02.2012
(732) S.C. EDITURA LIDER S.R.L.,

B-dul. Libertăţii nr. 4, bl. 117, et. 3,
ap. 7, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EDITURA STIINTELOR MEDICALE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Lucrări de birou; servicii de redactare,
tehnoredactare şi de stilizare.
41 Editare de cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01092
(151) 21.02.2012
(732) OANA ANDREEA DANZER, Str.

Foişorului nr. 126, sc. 2, et. 2, ap. 28,
sector 3, 031183, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

lumea lui momo

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01111
(151) 21.02.2012
(732) S.C. ATLAS CORPORATION

S.R.L., Şos.Pipera nr.59, sector 2,
020111, 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)

ZENITH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Tablete, hard disk-uri externe,
laptopuri/computere, telefoane (fixe şi
mobile), periferice de calculatoare, combine
muzicale, camere digitale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01101
(151) 21.02.2012
(732) CUCULEA TEODOR, Str. Pătulului

nr. 6, bl. 5, sc. 2, et. 2, ap. 69, sector 3,
032378, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eBiblia

  
(531) Clasificare Viena:200702; 270502;  
(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 01096
(151) 21.02.2012
(732) S.C. TECHNO PRO S.R.L., Str.

Bobâlna nr. 23, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

scule.ro

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01107
(151) 21.02.2012
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Georgescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

plafareco

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382C), verde (Pantone 376C,
375U), galben (Pantone 116C),
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270512;

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 mobilelor);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
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.
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.
35 Servicii de comercializare cu amănuntul în
orice formă: în magazine, online, prin telefon,
prin corespondenţă cu livrare la domiciliu sau
orice alt mijloc de comunicare la distanţă
pentru produse naturiste de orice natura cum
ar fi: suplimenţi nutritivi, ceaiuri, siropuri,
tincturi, uleiuri volatile, alte produse din
plante medicinale şi aromate, produse
dietetice şi hrană naturală, băuturi pe bază de
fructe şi plante, produse apicole, produse
cosmetice de orice fel şi alte produse de
îngrijire personală, produse pentru
aromoterapie, fitoterapie, parfumuri, produse
feng shui, decoraţiuni interioare, alte produse
de life stile; organizarea, operarea şi
supervizarea programelor de vânzare şi de
stimulente în scop promoţional; furnizarea de
informaţii şi recomandări cu privire la
furnizarea şi promovarea de mărfuri şi selecţia
şi expunerea bunurilor; servicii de promovare
comerciala, cercetare, management,
administrare, asistenţă şi informaţii; servicii
de informare şi recomandări cu privire la
serviciile menţionate mai sus; furnizarea de
informaţii, recomandări, servicii de
consultanţă şi asistenţă cu privire la
comercializarea de produse naturiste inclusiv
furnizarea acestor servicii on-line de pe o bază
de date informatizată, internet sau altă reţea
electronică.
36 Servicii de asigurări şi finanţare; servicii de

discount inclusiv servicii de carduri de
discount, carduri de fidelitate.
38 Servicii de furnizare de informaţii prin
intermediul internetului şi alte reţele
electronice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01094
(151) 21.02.2012
(732) S.C. QUALITY CONTROLL

S.R.L., Str. Luncsoara nr. 5, bl. 75, sc.
B, ap. 81, sector 2, 021231,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Qual sapunul meu natural

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;

270509;  
(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,
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loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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 01097
(151) 21.02.2012
(732) STOIAN LAND COOPERATIVA

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

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

(540)

LEGUME ROMANESTI

  
(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 şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01102
(151) 21.02.2012
(732) SAFTA RALUCA, Calea Braşovului

nr. 69A, Jud. Prahova, , SINAIA
ROMANIA 

(540)

ICE CREAM TEAM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01106
(151) 21.02.2012
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Georgescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

plafarbio
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(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382C), verde (Pantone 376C,
375U), galben (Pantone 116C),
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270515;

290115;  
(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.
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.
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.
35 Servicii de comercializare cu amănuntul în
orice formă: în magazine, online, prin telefon,
prin corespondenţă cu livrare la domiciliu sau
orice alt mijloc de comunicare la distanţă
pentru produse naturiste de orice natura cum
ar fi: suplimenţi nutritivi, ceaiuri, siropuri,
tincturi, uleiuri volatile, alte produse din
plante medicinale şi aromate, produse
dietetice şi hrană naturală, băuturi pe bază de
fructe şi plante, produse apicole, produse
cosmetice de orice fel şi alte produse de
îngrijire personală, produse pentru
aromoterapie, fitoterapie, parfumuri, produse
feng shui, decoraţiuni interioare, alte produse

de life stile; organizarea, operarea şi
supervizarea programelor de vânzare şi de
stimulente în scop promoţional; furnizarea de
informaţii şi recomandări cu privire la
furnizarea şi promovarea de mărfuri şi selecţia
şi expunerea bunurilor; servicii de promovare
comerciala, cercetare, management,
administrare, asistenţă şi informaţii; servicii
de informare şi recomandări cu privire la
serviciile menţionate mai sus; furnizarea de
informaţii, recomandări, servicii de
consultanţă şi asistenţă cu privire la
comercializarea de produse naturiste inclusiv
furnizarea acestor servicii on-line de pe o bază
de date informatizată, internet sau altă reţea
electronică.
36 Servicii de asigurări; servicii de discount
inclusiv servicii de carduri de discount,
carduri de fidelitate.
38 Servicii de furnizare de informaţii prin
intermediul internetului şi alte reţele
electronice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01105
(151) 21.02.2012
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Georgescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

plafarfood

(591) Culori revendicate:verde deschis
(pantone 382C), verde (pantone 376C,
375U), galben (pantone 116C, 108U),
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270515;

290115;  
(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.
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.
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.
35 Servicii de comercializare cu amănuntul în
orice formă: în magazine, online, prin telefon,
prin corespondenţă cu livrare la domiciliu sau
orice alt mijloc de comunicare la distanţă
pentru produse naturiste de orice natura cum
ar fi: suplimenţi nutritivi, ceaiuri, siropuri,
tincturi, uleiuri volatile, alte produse din
plante medicinale şi aromate, produse
dietetice şi hrană naturală, băuturi pe bază de
fructe şi plante, produse apicole, produse
cosmetice de orice fel şi alte produse de
îngrijire personală, produse pentru
aromoterapie, fitoterapie, parfumuri, produse
feng shui, decoraţiuni interioare, alte produse
de life stile; organizarea, operarea şi
supervizarea programelor de vânzare şi de
stimulente în scop promoţional; furnizarea de
informaţii şi recomandări cu privire la
furnizarea şi promovarea de mărfuri şi selecţia
şi expunerea bunurilor; servicii de promovare
comerciala, cercetare, management,
administrare, asistenţă şi informaţii; servicii
de informare şi recomandări cu privire la
serviciile menţionate mai sus; furnizarea de
informaţii, recomandări, servicii de
consultanţă şi asistenţă cu privire la
comercializarea de produse naturiste inclusiv
furnizarea acestor servicii on-line de pe o bază
de date informatizată, internet sau altă reţea
electronică.
36 Servicii de asigurări şi finanţare; servicii de
discount inclusiv servicii de carduri de
discount, carduri de fidelitate.
38 Servicii de furnizare de informaţii prin
intermediul internetului şi alte reţele
electronice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
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pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01112
(151) 21.02.2012
(732) SONASHI ELECTRONICS

LIMITED, Peninsula Square, 18
Sung On Street, Hunghom, Kowloon,
1606, HONG KONG CHINA 

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

(540)

SONASHI

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre); utilaje
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă, maşini de spălat vase,
maşini şi aparate electrice de curăţare; maşini
de uscare, maşini de călcat, mixere (maşini),
maşini de spălat rufe, maşini de măcinat,
maşini de tocat carne, maşini de făcut apă
minerală (carbogazoasă), maşini de cusut,
prese cu aburi rotative (maşini industriale),
maşini electrice de bucătărie; teluri electrice

pentru scopuri casnice; procesoare pentru
prelucrarea produselor alimentare (electrice)
de uz industrial; aspiratoare, maşini de
tocat/râşnit pentru uz casnic electrice,
deschizătoare electrice de conserve, râşniţe de
cafea (altele decât cele acţionate manual),
prese de fructe electrice pentru uz casnic,
blendere electrice pentru uz casnic,
generatoare de energie electrică, foarfece
electrice.
8 Unelte (de mână).
11 Uscătoare de rufe cu rotaţii; purificatoare
de aer.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01098
(151) 21.02.2012
(732) S.C. DREAM RADIO S.R.L., Str.

Drumul Muntele Găina nr. 107-109,
et.P, camera 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Dream FM For The Love Of Music
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(591) Culori revendicate:verde, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 01103
(151) 21.02.2012
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA, Str.
Academiei nr. 28-30, Excelsior
Cente r ,  sec to r  1 ,  010016 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUSINESS ALTFEL

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

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie.
45 Proprietate intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01113
(151) 21.02.2012
(732) DUMITRIU DAN, Aleea Cetăţuia nr.

10, bl. 25/1, sc. B, ap. 64, sector 6,
7000, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KARMAONIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01108
(151) 21.02.2012
(732) S.C. L'OANA NICE S.R.L., Şos.

Mihai Bravu nr. 327, bl. 54, sc. 1, et.
1, ap. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

KENSON
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(531) Clasificare Viena:050313; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi;
alifii de uz cosmetic; produse de toaletă
antiperspirante; produse pentru protecţie
antisolară; preparate cosmetice pentru
bronzat; apă de colonie; apă de toaleta; apa
parfumata; produse aromatice; uleiuri
esenţiale; produse astringente de uz cosmetic;
preparate cosmetice pentru baie; produse
pentru bărbierit; săpun pentru bărbierit; rujuri
de buze; loţiuni capilare; trusă pentru
cosmetice; creioane de uz cosmetic; creme
cosmetice; produse de demachiere; săpunuri
deodorant; deodorante parfumerie de uz
personal; uleiuri esenţiale; extracte de flori
pentru parfumerie; farduri; fixative; baze
pentru parfumuri din flori; exctracte de flori
pentru parfumerie; produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii; produse pentru îngrijirea
gurii, altele decât de uz medical; lacuri de
unghii; lapte demachiant; şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice; loţiuni de utilizat după
ras; loţiuni de uz cosmetic; produse pentru
machiaj; produse de parfumerie; parfumuri;
paste de dinţi; produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii; pudră pentru machiaj; rimel;
şampoane; creioane pentru sprâncene; ape de
toaletă; lapte de toaletă; uleiuri de uz
cosmetic; uleiuri pentru parfumerie; produse
pentru îngrijirea unghiilor.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale; import-export, lanţ de
magazine; închiriere maşini şi echipamente;
servicii de desfacere; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; aprovizionare pentru
terţi; informaţii şi consultanţă comerciala
pentru consumatori; organizare de expoziţii,
târguri, prezentări de produse şi servicii cu
scop comercial; publicitate, prezentarea,

difuzarea şi distribuirea materialelor
publicitare, de orice tip şi pe orice cale, prin
prospecte, imprimate, eşantioane, prin
corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, publicitate on-line
într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse de larg consum, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii;
închiriere maşini şi echipamente de birou,
achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi, licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, toate acestea pentru produsele
enumerate în clasa 3.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
produsele numite din clasa 3.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01114
(151) 21.02.2012
(732) S.C. CLAS MEDIA S.R.L., Str.

Teatrului nr. 1-2, Judeţul Bihor,
410020, ORADEA ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate, redactare, editare.
38 Telecomunicaţii; televiziune (emisiuni
televizate).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01099
(151) 21.02.2012
(732) BOERIU GIORGIANA ELENA,

Str. Ştefan cel Mare nr. 13, bl. 13, sc.
C, ap. 15, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

PANDAMANIA

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

  
(531) Clasificare Viena:030114; 030116;

030719; 270502; 290115;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01109
(151) 21.02.2012
(732) S.C. L'OANA NICE S.R.L., Şos.

Mihai Bravu nr. 327, bl. 54, sc. 1, et.
1, ap. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

ZINGER Z

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

  
(531) Clasificare Viena:240115; 261108;

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

clase:
8 Unelte si scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
pile ac; truse de bărbierit; bricege; cleşti de
unghii; cleştişori; instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor; foarfece; lame pentru
aparate de ras; truse de manichiură; truse
electrice de manichiură; maşini electrice şi
neelectrice pentru tuns părul; pensete pentru
îndepartarea părului; truse electrice şi
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neelectrice pentru pedichiură; pietre de ascuţit
abrazive; pile; pile electrice şi neelectrice
pentru unghii; instrumente manuale pentru
tuns; unghiere electrice sau neelectrice.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; obiecte de artă din porţelan,
pământ ars sau sticlă; recipiente de sticlă;
recipiente pentru bucătărie; ustensile pentru
bucătărie; vase pentru bucătărie; bureţi
abrazivi pentru bucătărie; bureţi de menaj;
bureţi de toaletă; căni; capace pentru cratiţe;
ceainice; ustensile de menaj; produse din
ceramică de menaj; ceşti; chiuvete; ustensile
neelectrice de coacere şi fierbere; cristaluri
sticlărie; cutii pentru depozitarea ceaiului;
suporturi de cuţite pentru masă; damigene;
farfurii; farfurii de unică folosinţă; farfurii din
hârtie; forme pentru bucătărie; ghivece de
flori; infuzoare de ceai; linguri de amestecat
ustensile de bucătărie; oale; capace de oale;
oale de fiert sub presiune, neelectrice; platouri
de uz casnic; polonice de bucătărie;
porţelanuri; tigăi pentru prăjit; forme de
prăjituri; prese de usturoi ustensile de
bucătărie; servicii de veselă; veselă din metal;
sticle; străchini; strecurători; tăvi turnante
pentru bucătărie; tăvi platouri de servit;
ustensile de bucătărie; ustensile de gătit,
neelectrice.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale; import-export, lanţ de
magazine; închiriere maşini şi echipamente;
servicii de desfacere; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; aprovizionare pentru
terţi; informaţii şi consultanţă comerciala
pentru consumatori; organizare de expoziţii,
târguri, prezentări de produse şi servicii cu
scop comercial; publicitate, prezentarea,
difuzarea şi distribuirea materialelor
publicitare, de orice tip şi pe orice cale, prin
prospecte, imprimate, eşantioane, prin

corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, publicitate on-line
într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăţi de
produse de larg consum, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii;
închiriere maşini şi echipamente de birou,
achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi, licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, toate acestea pentru produsele
enumerate în clasa 8 şi 21.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
produsele numite din clasa 8 şi 21.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01110
(151) 21.02.2012
(732) BENCHEA CATALIN ANDREI,

Str. Mihai Bravu nr. 192, bl. 204, sc.
A, ap. 15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Miere de Suflet
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  (531) Clasificare Viena:031304; 270501;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01100
(151) 21.02.2012
(732) FRUMUSELU DANIEL VASILE,

Str. Gheorghe Doja bl. B10, sc. 1, ap.
18, Judeţul Dolj, , CALAFAT
ROMANIA 

(540)

vivienne models Vmm MANAGEMENT

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01116
(151) 21.02.2012
(732) S.C. DATACORE SOLUTION

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

(540)

NAMEBOX WEB HOSTING SI
DOMENII

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

clase:
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 01129
(151) 22.02.2012
(732) S.C. BIODEV MEDICAL CENTER

S.R.L., Str. Ghiozdanului nr. 4,
camera 2, sector 1, 014163,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIODEV MEDICAL CENTER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01130
(151) 22.02.2012
(732) S.C. HEMAT-ROM S.R.L., Str.

Ghiozdanului nr. 4, birou, parter,
sector 1, 014163, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HEMAT-ROM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01131
(151) 22.02.2012
(732) S.C. HEMAT-ROM S.R.L., Str.

Ghiozdanului nr. 4, birou, parter,
sector 1, 014163, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HEMATROM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01135
(151) 22.02.2012
(732) S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 15, et. 4,
cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INCOME MAGAZINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01136
(151) 22.02.2012
(732) S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 15, et. 4,
cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INCOME MAGAZINE

(591) Culori revendicate:maro, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01132
(151) 22.02.2012
(732) VASU CRISTIAN VASILE, Str.

Lacului nr. 1, bl. 652, sc. C, et. 1, ap.
4, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Angel Kids

(591) Culori revendicate:verde, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:020525; 040102;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01133
(151) 22.02.2012
(732) IOVESCU RADU ADRIAN, Bld.

Camil Ressu nr. 39, bl. Z5, sc. 2, et. 3,
ap.26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SIRBU FORINA ROXANA, Sat
Buta nr. 58, jud. Argeş, , COMUNA
NEGRAŞI ROMANIA 

(540)

IMC INSTRUIRE MEDICALĂ
CALIFICATĂ
  
(531) Clasificare Viena:020723; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01134
(151) 22.02.2012
(732) ASOCIATIA ZUM ZUM, Str.

Pâncota nr. 1, bl. 16, sc. 5, et. 8, ap.
152, sector 2, 022771, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Grădiniţa Zum-zum

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

  
(531) Clasificare Viena:031304; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
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); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01137
(151) 22.02.2012
(732) S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 15, et. 4,
cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INCOME

(591) Culori revendicate:maro, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01138
(151) 22.02.2012
(732) S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 15, et. 4,
cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INCOME
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01117
(151) 22.02.2012
(732) MANU TIBERIU, Str. Aurel Vlaicu

nr. 110, bl. 23, sc. E, ap. 5, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L. -
CAMELIA COSESCU, Str. Lungă nr.
270, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

Covasna Altfel Kovaszna Maskent
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(591) Culori revendicate:violet, alb

  
(531) Clasificare Viena:250704; 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 legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee;
materiale de instruire, învăţământ, cărţi, ziare,
reviste, broşuri, pliante, hărţi, prospecte;
publicaţii periodice, calendare, postere, afişe,
cărţi poştale, ecusoane.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou.
38 Comunicaţii - blog - comentarii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01139
(151) 22.02.2012
(732) S.C. MILLENIUM IMAGE &

COMMUNICATION GRUP S.R.L.,
B-dul. Lascăr Catargiu nr. 9, et. 1, ap.
2, sector 1, 010661, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE INSTITUTE

  

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

clase:
16 Reviste; reviste (periodice).
35 Agenţii de promovare; agenţie de
publicitate; consultanţă în legătură cu relaţiile
publice; închiriere spaţii publicitare;
organizare de expoziţii, târguri, spectacole cu
scop comercial; punerea la dispoziţie a unui
spaţiu publicitar în periodice, ziare şi reviste;
reclame şi promovare; relaţii cu publicul. 
41 Organizarea, producerea şi prezentarea de
evenimente de divertisment, culturale,
sportive, festivaluri de muzică, concerte,
turnee, show-uri, competiţii, jocuri; publicarea
de cărţi, reviste, publicaţii periodice, ziare;
publicarea multimedia (inclusiv pe suport
CD-ROM) de cărţi, reviste, publicaţii
periodice, ziare, jurnale sau orice material
printat, neincluzând textele publicitare;
publicare online de cărţi şi reviste în format
electronic; organizare de traininguri,
workshopuri, conferinţe.
43 Baruri; cafenele; cantine; restaurante;
restaurante tip fast-food; servicii de bar şi
bistro; servicii de catering; servire de ceai,
cafea, ciocolată, băuturi nealcoolice;
snack-baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01118
(151) 22.02.2012
(732) S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC

S.R.L., Bd. Eroilor nr. 6-8, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01119
(151) 22.02.2012
(732) S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC

S.R.L., Bd. Eroilor nr. 6-8, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

POLICARBODEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01123
(151) 22.02.2012
(732) S.C. MERTECOM S.R.L., Str.

Traian, bl. 7, sc. 3, ap. 24, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

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

(540)

Mertecom

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270512; 270524;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
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refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienti 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 pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01120
(151) 22.02.2012
(732) S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC

S.R.L., Bd. Eroilor nr. 6-8, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

CRISTEX

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01124
(151) 22.02.2012
(732) S.C. MAAN MUSIC STUDIO

S.R.L., Vila 25, judeţul Constanţa,
900001, MAMAIA ROMANIA 

(540)

KAIIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01140
(151) 22.02.2012
(732) S.C. SAATCHI & SAATCHI

PUBLIC RELATIONS S.R.L., Calea
Şerban Vodă nr. 133, Clădirile D-E,
parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

shared valne

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01121
(151) 22.02.2012
(732) ANTOHI FLORINEL, Str. Libertăţii

nr. 60, bl. 602, sc. A, et 5, ap. 23,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(732) CASAPU SERGIU IONUT, Şos.
Nicolina nr. 79, bl. 986, sc. C, et. 2,
ap. 7, Judeţul Iaşi, 700711, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Bârfa Saptămânii

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01125
(151) 22.02.2012
(732) LUDO'S 77 PUB S.R.L., Str.

Theodor Pallady nr. 11, bl. R5, ap.
188, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FRIENDS PUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01148
(151) 22.02.2012
(732) S.C. NEW REAL ESTATE

CAPITAL S.R.L., Calea 13
Septembrie nr. 59-61, bl. 59-61, sc. 2,
et. 8, ap. 50, camera 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OMNIS RESIDENCE HOUSE WITH
SOUL powered by ATLANTIS ROMANIA

(591) Culori revendicate:galben, verde

(531) Clasificare Viena:050311; 270508;
290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01142
(151) 22.02.2012
(732) S.C. RO.WE.NI. S.R.L., Str. Bibescu

Vodă nr. 2, bl. P5, sector 4, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RO.WE.NI INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:270511; 270515;
290104;  

(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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01126
(151) 22.02.2012
(732) S.C. COMPACT S.A., Str. M.

Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, Jud.
B r a şo v ,  5 0 5 2 0 0 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(540)

bookcity

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:200702; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); material didactic sau
pentruînvăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
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 01149
(151) 22.02.2012
(732) S.C. NEW REAL ESTATE

CAPITAL S.R.L., Calea 13
Septembrie nr. 59-61, bl. 59-61, sc. 2,
et. 8, ap. 50, camera 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ATLANTIS Romania we build your
world

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260418;

261107; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01127
(151) 22.02.2012
(732) VASU CRISTIAN VASILE, Str.

Lacului nr. 1, bl. 652, sc. C, et. 1, ap.
4, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

ANGELMED
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(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241324;

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

clase:
44 Servicii medicale (laborator analize
medicale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01141
(151) 22.02.2012
(732) SAATCHI&SAATCHI PUBLIC

RELATIONS S.R.L., Calea Şerban
Vodă nr. 133, clădirile D-E, parter,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

twentyforseven 24/7

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01128
(151) 22.02.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str. C-tin

Radulescu Motru nr. 5, bl. P1A, sc. A,
ap. 8, Jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

UNGUREANU NICOLAE

(591) Culori revendicate:verde închis, bej
deschis, gri, verde închis

  
(531) Clasificare Viena:050116; 050306;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
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înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere site.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01122
(151) 22.02.2012
(732) GUTA GEORGE DANIEL, Str.

Olteţului, bl. 3, sc. 1, ap. 1, Jud. Gorj,
210243, TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

LEACUL VERDE
(591) Culori revendicate:verde, galben, alb
  
(531) Clasificare Viena:050311; 270508;

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

clase:
35 Vânzare en gros sau en detail de produse
naturiste şi produse care au la bază poroduse
naturiste şi precum şi alte produse prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă şi
prin ntermediul site-urilor web.
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 01144
(151) 22.02.2012
(732) ANTOHI FLORINEL, Str. Libertăţii

nr. 60, bl. 602, sc. A, et 5, ap. 23,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(732) CASAPU SERGIU IONUT, Şos.
Nicolina nr. 79, bl. 986, sc. C, et. 2,
ap. 7, Judeţul Iaşi, 700711, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Radio Şanţ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01147
(151) 22.02.2012
(732) S.C. KTEL CENTER S.R.L., Str.

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

(540)

Bon Mariage - Viaţa în doi începe cu noi !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de nunţi, botezuri, aniversări şi
evenimente festive similare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01150
(151) 22.02.2012
(732) S.C. NET DESIGN S.R.L., Intrarea

Zorelelor nr. 9, sc. B, et.2, ap. 25, jud.
Bistriţa Năsăud, 420118, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

MXHOST

  
(531) Clasificare Viena:261112; 261113;

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

clase:
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 01145
(151) 22.02.2012
(732) G E O R G E S C U  D A N I E L

CONSTANTIN, B-dul Unirii, bl. 47,
sc. B, et. 1, ap. 26, judeţul Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

RADIO ZEBRA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01146
(151) 22.02.2012
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

Str. G. Biharia, nr. 67-77, sector 1,
013981, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

KATHIRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanţa activă quetiapină. 

˜˜˜˜˜˜˜



LIMITARI LA CEREREA SOLICITANTILOR 

Referitor depozit reglementar M 2012/00561 publicat ca cerere de marca in BOPI 2/2012
din data de 2.02.2012,  s-a procedat la efectuarea limitarii listei de produse/servicii initiala
conform adresei solicitantului 201596/17.02.2012 prin care a renuntat la clasele de
produse/servicii: 1, 3, 4, 11, 17, 42, 44 ramanand la protectie doar clasa 5.
S-a facut limitarea in baza de date OSIM si trimis solicitantului o noua notificare cu clasa
5 si taxa de examinare aferenta.




