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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 3/2012/saptamana 10
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

08475
01.03.2012 S.C. VISION TRADING GRUP

S.R.L.
VTG

2 M 2011
08476

01.03.2012 S.C. VISION TRADING GRUP
S.R.L.

True

3 M 2011
08489

01.03.2012 CUJBĂ VASILICĂ-FLORIN FUSION SPORTS

4 M 2012
00172

07.03.2012 COROANĂ GEORGE DELIAN WebMagnat

5 M 2012
00779

02.03.2012 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

1688 CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU XO

6 M 2012
00780

02.03.2012 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

7 M 2012
01022

02.03.2012 S.C. ALEX & COMP S.R.L. UN DELICIU PICANT

8 M 2012
01164

02.03.2012 S.C. DIANA S SECRET S.R.L. Diana's Secret

9 M 2012
01185

02.03.2012 S.C. VITAPLANT S.R.L. VITAPLANT

10 M 2012
01212

02.03.2012 S.C. VENTUM SOLUTIONS
S.R.L.

VENTUM SHOP

11 M 2012
01213

02.03.2012 S.C. VENTUM SOLUTIONS
S.R.L.

VENTUM SOLUTIONS

12 M 2012
01214

02.03.2012 S.C. VENTUM SOLUTIONS
S.R.L.

VENTUM

13 M 2012
01215

02.03.2012 S.C. VENTUM SOLUTIONS
S.R.L.

VENTUM GAMES

14 M 2012
01239

01.03.2012 EUROPA GROUP S.R.L. Le Vernet

15 M 2012
01245

05.03.2012 LUPU STELIAN FESTIVALUL CLĂTITELOR

16 M 2012
01303

01.03.2012 ANDREI IUSUT Divan express

17 M 2012
01304

01.03.2012 ANDREI IUSUT Divan bazar al simţurilor

18 M 2012
01313

01.03.2012 S.C. EFFHEAT SYSTEMS
S.R.L.

Efficient Heating Systems EffHeat
www.effheat.ro
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19 M 2012
01314

01.03.2012 S.C. PROFITUL AGRICOL
S.R.L.

Revista Grădina, Via şi Livada Horti
Magazin

20 M 2012
01317

01.03.2012 PARICARUS LOGISTICS
LIMITED

cadou.ro Dăruieşte inteligent

21 M 2012
01318

01.03.2012 CENTRUL CULTURAL
INTERETNIC TRANSILVANIA

1868 Revista TRANSILVANIA
Fondată în 1868

22 M 2012
01319

01.03.2012 TOMESCU MARIUS SERBAN PIRATE RIGGER

23 M 2012
01320

01.03.2012 FLORIN DIACONESCU MISS BUCUREŞTI

24 M 2012
01321

01.03.2012 S.C. ROKA FLEX S.R.L. ROKA FLEX

25 M 2012
01322

01.03.2012 S.C. COMP SORANA S.R.L. SORANA îngheţata BOBIŢĂ

26 M 2012
01323

01.03.2012 S.C. COMP SORANA S.R.L. SORANA îngheţata PITICUŢ

27 M 2012
01324

01.03.2012 S.C. COMP SORANA S.R.L. SORANA îngheţata POC-POC

28 M 2012
01325

01.03.2012 S.C. COMP SORANA S.R.L. SORANA îngheţata Voinicuţ

29 M 2012
01326

01.03.2012 S.C. COMP SORANA S.R.L. SORANA îngheţata Sory white

30 M 2012
01327

01.03.2012 S.C. COMP SORANA S.R.L. SORANA îngheţata URAGAN

31 M 2012
01328

01.03.2012 S.C. COTRINITY S.R.L. COTRINITY...soft & clean...

32 M 2012
01329

01.03.2012 OPERA NATIONALA ROMANA
CLUJ-NAPOCA

FON - FESTIVALUL OPERELOR
NATIONALE

33 M 2012
01330

01.03.2012 S.C. SENZORLINE S.R.L. -D senzorline follow the evolution

34 M 2012
01332

01.03.2012 S.C. NOBILA CASA S.R.L. JUNIOR RESIDENCE

35 M 2012
01333

01.03.2012 SCALAT DRAGOS-ALIN DARS BUILD & DESIGN

36 M 2012
01334

01.03.2012 S.C. SWEET DIAMOND S.R.L. KAISERHOFF

37 M 2012
01335

01.03.2012 S.C. SWEET DIAMOND S.R.L. BOHMANN
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38 M 2012
01336

01.03.2012 S.C. SWEET DIAMOND S.R.L. HOFFMAYER

39 M 2012
01337

01.03.2012 S.C. SWEET DIAMOND S.R.L. KAISERHOFF DRY COOKER

40 M 2012
01338

01.03.2012 S.C. SWEET DIAMOND S.R.L. KAISERHOFF HOT PAN

41 M 2012
01339

01.03.2012 ASOCIATIA CLUBFIAT I LOVE FIAT club fiat ACCESUL PE
BAZĂ DE PASIUNE

42 M 2012
01340

01.03.2012 SANDOR GYONGYI SIRULO NEPTANCCSOPORT

43 M 2012
01341

01.03.2012 SLAVI GHEORGHIEV SLAVI GHEORGHIEV

44 M 2012
01342

01.03.2012 PETCU MARIAN MÂNTULEASA

45 M 2012
01343

01.03.2012 PETCU MARIAN FARMACIA ANA-MARIA

46 M 2012
01344

01.03.2012 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

REGINA MARIA FARMACIA
CENTRALĂ

47 M 2012
01345

01.03.2012 S.C. DOROCARM S.R.L. THE CODE

48 M 2012
01346

01.03.2012 S.C. VOG SISTEM GUARD
S.R.L.

VOG SISTEM GUARD SIGURANTA
PROTECTIE

49 M 2012
01347

01.03.2012 S.C. MINI MONDO S.R.L. Tikki Shoes

50 M 2012
01348

01.03.2012 S.C. ANCHOR GRUP S.A. PLAZA ROMANIA Aproape de tine.

51 M 2012
01349

02.03.2012 STROESCU RADU BLT.RO tickets+more

52 M 2012
01350

01.03.2012 S.C. TRAVEL PLAZA S.R.L. TRAVELPLAZA

53 M 2012
01351

02.03.2012 S.C. AVATAR MEDIA S.R.L. Wordnet Media

54 M 2012
01352

02.03.2012 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE PREMIER

55 M 2012
01355

02.03.2012 S.C. AD LINE SOLUTIONS
S.R.L.

ADLINESOLUTIONS

56 M 2012
01356

02.03.2012 S.C. IMAGE COUNTRY S.R.L. IMOB PLUS
CASE.APARTAMENTE.TERENURI
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57 M 2012
01357

02.03.2012 S.C. ANTIBIOTICE S.A. DINCOLO DE IMAGINE CONTEAZĂ
ESENŢA

58 M 2012
01358

02.03.2012 S.C. ANTIBIOTICE S.A. AJUTĂ INIMA SĂ TE AJUTE

59 M 2012
01359

02.03.2012 S.C. ANTIBIOTICE S.A. NOI AVEM GRIJĂ DE SĂNĂTATEA
CELOR DRAGI VOUĂ

60 M 2012
01360

02.03.2012 S.C. SICOTEX 2004 S.R.L. STEPLED

61 M 2012
01361

02.03.2012 S.C. PERLA HARGHITEI S.A. PERLA HARGHITEI PLUS

62 M 2012
01362

02.03.2012 S.C. PERLA HARGHITEI S.A. PERLA HARGHITEI AQUA PLUS

63 M 2012
01363

02.03.2012 S.C. ROMFORCE PROTECT
S.R.L.

ROMFORCE SAFETY DEFINITION

64 M 2012
01364

02.03.2012 S.C. ILOTTI IMPEX S.R.L. ilotti

65 M 2012
01365

02.03.2012 S.C. ILOTTI IMPEX S.R.L.

66 M 2012
01366

02.03.2012 S.C. CARDIF ASSURANCE
RISQUES DIVERS SA
SUCURSALA BUCURESTI

GAP AUTO Protejează valoarea
maşinii tale!

67 M 2012
01367

02.03.2012 S.C. ROYAL PROD ACTIV
S.R.L.

Royal Prod Activ EXPERT folie solar,
saci, pungi, huse

68 M 2012
01368

02.03.2012 S.C. ANCHOR GRUP S.A. PLAZA ROMANIA APROAPE DE
TINE

69 M 2012
01369

02.03.2012 S.C. SAFETY CAR GT S.R.L. KLASSE1

70 M 2012
01370

02.03.2012 PROINVEST GROUP CarKit

71 M 2012
01371

02.03.2012 WORLD OF BEER NENEA IANCU

72 M 2012
01372

02.03.2012 MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI

VIN LITURGIC

73 M 2012
01373

02.03.2012 MITROPOLIA MOLDOVEI SI
BUCOVINEI

VIN CULTIC

74 M 2012
01374

02.03.2012 S.C. LOTUS CENTER S.A. LOTUS

75 M 2012
01375

02.03.2012 S.C. SPHERA OFFICE
BUSINESS S.R.L.

ATHENAEUM CAFE
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76 M 2012
01376

02.03.2012 S.C. DARINNE DISTRIBUTION
S.R.L.

BALTIC CLUB HIGH QUALITY

77 M 2012
01377

02.03.2012 JACOM CONSUMER S.R.L. CASA D'ORO

78 M 2012
01378

02.03.2012 ROBERT JOHN WILKINSON GIFTHUNTER

79 M 2012
01379

02.03.2012 S.C. POLICOLOR S.A. www.klar.ro

80 M 2012
01380

02.03.2012 S.C. LOTUS CENTER S.A. LOTUS CENTER

81 M 2012
01381

02.03.2012 S.C. DYNCORP SECURITY
PROTECTION S.R.L.

DYNCORP
SECURITY-PROTECTION

82 M 2012
01382

02.03.2012 HARTENIS CRISTIAN DAN RINO

83 M 2012
01383

02.03.2012 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

MEŞTER-EŞTI

84 M 2012
01384

06.03.2012 S.C. A & B PHARM
CORPORATION S.R.L.

OXYGEN

85 M 2012
01385

06.03.2012 S.C. A & B PHARM
CORPORATION S.R.L.

OXYGEN PHARMA

86 M 2012
01386

06.03.2012 CHIMISLIU BOGDAN
STEFANEL

agrimofert ingrasaminte chimice

87 M 2012
01387

05.03.2012 S.C. J & R ENTERPRISES
S.R.L.

SEROUSSI SILVER LABEL

88 M 2012
01388

05.03.2012 S.C. J & R ENTERPRISES
S.R.L.

SEROUSSI BLACK LABEL

89 M 2012
01389

05.03.2012 S.C. ATLANTIC SECURITY
LOGISTIC S.R.L.

ATLANTIC SECURITY

90 M 2012
01390

05.03.2012 S.C. ARCTIC S.A. arctic TET Tehnologie de
Economisire pe Termen Lung

91 M 2012
01391

05.03.2012 S.C. INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCUREŞTI PROPODERM

92 M 2012
01392

05.03.2012 COMAN CLAUDIU VALENTIN AL DOILEA PAS

93 M 2012
01393

05.03.2012 S.C. NORDEXIM S.R.L. NORDEXIM
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94 M 2012
01394

05.03.2012 CRISTEA GH. JEAN FIRE CONCEPT engineering
SISTEME ACTIVE SI PASIVE DE
PROTECTIE LA INCENDIU
PROIECTARE, EXECUTIE SI
INTRETINERE

95 M 2012
01395

05.03.2012 NAUMESCOU-DON RADU
NICOLAS DUMITRU

TELENEWS Nicolas Don

96 M 2012
01396

05.03.2012 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 profesioniştii plantelor
farederm

97 M 2012
01397

05.03.2012 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 Theia Fruit Garden

98 M 2012
01398

05.03.2012 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 Theia Celebration

99 M 2012
01399

05.03.2012 S.C. MERKALL S.R.L. COCOŞUL DE AUR

100 M 2012
01400

05.03.2012 S.C. ZANGUARD S.R.L. S.C. ZANGUARD S.R.L PAZA

101 M 2012
01401

05.03.2012 S.C. BIGRALI GRUP S.R.L. LE BOUDOIR

102 M 2012
01402

05.03.2012 GHEZEA MITRUS M MIZA PUBLICATIE NATIONALA

103 M 2012
01403

05.03.2012 ASOCIATIA NATIONALA
PENTRU PROTECTIA
CONSUMATORILOR SI
PROMOVAREA
PROGRAMELOR SI
STRATEGIILOR DIN ROMANIA

CONSUMATOR EUROPEAN.RO

104 M 2012
01404

05.03.2012 SCHROTTER IRINA ADRIANA
PALIE MARIAN

C4US CREATIVE FOR US

105 M 2012
01405

05.03.2012 S.C. DOLCE AMON S.R.L. FILUTKI

106 M 2012
01406

06.03.2012 S.C. SEPHARD CASA S.R.L. BRICO MARKET

107 M 2012
01407

05.03.2012 S.C. TRAVEL PLAZA S.R.L. TRAVELPLAZA

108 M 2012
01408

05.03.2012 S.C. SPRINT TRADE S.R.L. YUGO

109 M 2012
01409

05.03.2012 S.C. DATACRYPT S.R.L. DATACRYPT

110 M 2012
01410

05.03.2012 EFTIMIE OVIDIU-IONUT PRIN BRASOV
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111 M 2012
01411

05.03.2012 MERA VICTOR FOCUS

112 M 2012
01412

05.03.2012 S.C. INITIUM CERT S.R.L. SYSTEM CERTIFICATION INITIUM
CERT

113 M 2012
01413

05.03.2012 S.C. KLAIN S.R.L. CAZARE.INFO

114 M 2012
01414

05.03.2012 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L. PRIMESTE DREPTUL DE A FI
SANATOS!

115 M 2012
01415

05.03.2012 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L. OSOFIT

116 M 2012
01416

05.03.2012 S.C. VREAU BILET S.R.L. ALEKSANDER PHILHARMONIC
ORCHESTRA

117 M 2012
01417

05.03.2012 S.C. CIRAST S.R.L. APIS PUISORUL ENERGOFORTE

118 M 2012
01418

05.03.2012 S.C. CIRAST S.R.L. APIS PUISORUL
ENERGOPROTEIC FORTE

119 M 2012
01419

05.03.2012 S.C. CIRAST S.R.L. APIPLANT

120 M 2012
01420

05.03.2012 FLUSCA DRAGOS FLORIN d'Oro tea

121 M 2012
01423

05.03.2012 INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L.

SENIOR RIDERS

122 M 2012
01424

05.03.2012 S.C. ROHRER INTERSPED
S.R.L.

ROHRER INTERSPED

123 M 2012
01425

05.03.2012 S.C. ROHRER INTERSPED
S.R.L.

ROHRER GROUP INTELLIGENT
LOGISTICS

124 M 2012
01427

05.03.2012 S.C. AZUGA WATERS S.R.L. ICEBERG

125 M 2012
01429

05.03.2012 S.C. BINDER INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

Lustro rapido Ecco finito!

126 M 2012
01430

05.03.2012 BALABAN CORINA MARINELA Je Segno

127 M 2012
01431

05.03.2012 S.C. C & A RICKY UNIVERSAL
S.R.L.

PEGAS

128 M 2012
01432

05.03.2012 S.C. C & A RICKY UNIVERSAL
S.R.L.

TOHAN
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129 M 2012
01433

05.03.2012 LOCIC MARIUS DRACULA TRANSILVANYAN
SPIRITS

130 M 2012
01434

05.03.2012 LOCIC MARIUS DRACULA TRANSILVANIA

131 M 2012
01435

05.03.2012 LOCIC MARIUS DRACULA TRANSILVANYAN
SECRETS

132 M 2012
01436

06.03.2012 S.C. CALIPSO S.R.L. KATIUSA

133 M 2012
01437

06.03.2012 S.C. HIDROCONSTRUCTIA
S.A.

HIDROCONSTRUCTIA

134 M 2012
01439

06.03.2012 S.C. EKO ONLINE MEDIA
S.R.L.

uh.ro

135 M 2012
01440

06.03.2012 DENISA RADIAN NISSA

136 M 2012
01441

06.03.2012 S.C. GLOBAL REAL INVEST
S.R.L.

PIATA AGROALIMENTARA PIPERA

137 M 2012
01442

06.03.2012 S.C. GLOBAL REAL INVEST
S.R.L.

PIATA CENTRALA PIPERA

138 M 2012
01443

06.03.2012 S.C. GLOBAL REAL INVEST
S.R.L.

PIATA PIPERA

139 M 2012
01445

06.03.2012 OLARU MADALINA CONFORT URBAN

140 M 2012
01446

06.03.2012 S.C. YAMENKA DONNA S.R.L. enterTRAINING

141 M 2012
01447

06.03.2012 S.C. MERIDIAN BUSINESS
GROUP S.R.L.

TAXI FINDER

142 M 2012
01448

06.03.2012 S.C. EUROMA SPORT S.R.L. EUROMA SPORT

143 M 2012
01449

06.03.2012 S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L. talk talk

144 M 2012
01450

06.03.2012 S.C. SACRED SATYA S.R.L. SATYA

145 M 2012
01451

06.03.2012 NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN SCA

GOURMET BREAKS

146 M 2012
01452

06.03.2012 S.C. RADIO GIURGIU S.R.L. Radio Giurgiu radioul orasului tau

147 M 2012
01453

06.03.2012 S.C. PIROŞ SECURITY FORCE
S.R.L.

PIROS FORCE SECURITY
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148 M 2012
01454

06.03.2012 DOMINTE IOAN ALEXANDRU CAPRICIA

149 M 2012
01455

06.03.2012 S.C. CRAMELE RECAS S.A. TE IUBESC MULT !

150 M 2012
01456

06.03.2012 S.C. J & N ENTERTAINMENT
S.R.L.

AROMA Express

151 M 2012
01457

06.03.2012 S.C. HELION SECURITY S.R.L. h helion SECURITY

152 M 2012
01458

06.03.2012 S.C. AMB WINE COMPANY
S.R.L.

LILIAC Transylvanian Wines

153 M 2012
01459

06.03.2012 S.C. AMB WINE COMPANY
S.R.L.

LILIAC Transylvanian Wines

154 M 2012
01460

06.03.2012 S.C. AMB WINE COMPANY
S.R.L.

LILIAC TRANSYLVANIAN WINES

155 M 2012
01461

06.03.2012 S.C. AMB WINE COMPANY
S.R.L.

BLUE MOON

156 M 2012
01462

06.03.2012 S.C. AMB WINE COMPANY
S.R.L.

SUNSHINE

157 M 2012
01463

06.03.2012 S.C. AIR FLEX S.R.L. Airflex packaging Wrapped around
your business

158 M 2012
01464

07.03.2012 S.C. A&B ACTIV DISTRIBUTION
S.R.L.

A&B ACTIV DISTRIBUTION

159 M 2012
01465

07.03.2012 HASCEVHER METAL SANAYI
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI

MAXSTAR

160 M 2012
01466

07.03.2012 HASCEVHER METAL SANAYI
VE TICARET ANONIM ŞIRKETI

home PERFECT

161 M 2012
01467

07.03.2012 S.C. FLY TIME EMPRETEC
S.R.L.

Fly Time

162 M 2012
01468

07.03.2012 S.C. DEVE PRODEXIM S.R.L. FIORELA

163 M 2012
01469

07.03.2012 PPA MEGA STAR SECURITY
S.R.L.

M S PPA SECURITY

164 M 2012
01470

07.03.2012 S.C. ANTENA 3 S.A. VEDETE ON LINE

165 M 2012
01471

07.03.2012 S.C. ANTENA 3 S.A. ANTENA3.RO

166 M 2012
01472

07.03.2012 S.C. ANTENA 3 S.A. ŞTIRILE DE DIMINEAŢĂ

167 M 2012
01473

07.03.2012 S.C. ANTENA 3 S.A. NEWS MAGAZINE
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168 M 2012
01474

07.03.2012 S.C. ANTENA 3 S.A. VDTONLINE.RO

169 M 2012
01475

07.03.2012 S.C. ANTENA 3 S.A. EDIŢIE DE WEEKEND

170 M 2012
01477

07.03.2012 S.C. ADN PURCHASING S.R.L. the booze

171 M 2012
01478

07.03.2012 S.C. PROTECTION DAK
SECURITY S.R.L.

PROTECTION DAK SECURITY

172 M 2012
01479

07.03.2012 S.C. GRAFOPRINT S.R.L. Tipografia GRAFOPRINT

173 M 2012
01480

07.03.2012 S.C. GRAFOPRINT S.R.L. ETICHETA vinde produsul, noi
tipărim ETICHETA !

174 M 2012
01481

07.03.2012 S.C. GRAFOPRINT S.R.L. Tipar adaptat oricărei afaceri !

175 M 2012
01482

07.03.2012 S.C. CONSULTANTA
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L.

escapade music

176 M 2012
01483

07.03.2012 S.C. EXPOLL S.R.L. Clasa 1e

177 M 2012
01484

07.03.2012 S.C. EXPOLL S.R.L. De Dragobete, iubeşte româneşte !

178 M 2012
01485

07.03.2012 S.C. PRODVINALCO S.A. HERMANNSTADT

179 M 2012
01486

07.03.2012 ASOCIATIA CULTURALA
MEDIAEVALICA

Transylvanian Vampirology
SUMMER SCHOOL

180 M 2012
01487

07.03.2012 S.C. TUIO SOCIAL MEDIA
S.R.L.

lulubox

181 M 2012
01488

07.03.2012 S.C. CHRISTIAN TOUR -
OPERATOR DISTRIBUTION
S.R.L.

Creator de călătorii

182 M 2012
01489

07.03.2012 S.C. CHRISTIAN TOUR -
OPERATOR DISTRIBUTION
S.R.L.

Travel Concept Store

183 M 2012
01490

07.03.2012 NATURALIA COMERCIAL
TRADING S.R.L.

Naturalia Bio

184 M 2012
01491

07.03.2012 BORA MADALINA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Madette

185 M 2012
01492

07.03.2012 STAN DUMITRU PAUL Echidistant.ro

186 M 2012
01493

07.03.2012 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON FREE XSTYLE
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

187 M 2012
01494

07.03.2012 NOVARTIS AG METOSUCCINAT

188 M 2012
01495

07.03.2012 S.C. BLACKWATER FORCE
S.R.L.

BLACKWATER FORCE

189 M 2012
01496

07.03.2012 TORRES ANDREEA GABRIELA Glamour by A.T.

190 M 2012
01497

07.03.2012 TRACK TEC S.A TRACKTEC

191 M 2012
01498

07.03.2012 S.C. HELP NET FARMA S.A. Inima ta contează! Ai grijă de ea!

192 M 2012
01499

07.03.2012 S.C. BILGA PREST S.R.L. BILGA PREST METALWORKS

193 M 2012
01500

07.03.2012 POPESCU CRISTIAN
LEONARD

Libraria Univers

194 M 2012
01501

07.03.2012 BEE - FEE CONSULTING Vita min Vegas

195 M 2012
01502

07.03.2012 BEE - FEE CONSULTING HANGOVER VEGAS

196 M 2012
01503

07.03.2012 BEE - FEE CONSULTING SPORT VEGAS

197 M 2012
01504

07.03.2012 BEE - FEE CONSULTING VEGAS coffee POWER ENERGY
DRINK

198 M 2012
01505

07.03.2012 BADESCU ADRIAN MEDDIQ

199 M 2012
01506

07.03.2012 S.C. PALA S.R.L. FESTIVAL HALI

200 M 2012
01507

07.03.2012 S.C. PALA S.R.L. Reyhan CARPET

201 M 2012
01508

07.03.2012 S.C. PALA S.R.L. PALA CARPET

202 M 2012
01509

07.03.2012 S.C. LA VILLA S.R.L. LA CAVE DE BUCAREST

203 M 2012
01510

07.03.2012 S.C. GEROCOSSEN S.R.L. GEROCOSSEN BODY LINE

204 M 2012
01511

07.03.2012 SHINE TV LIMITED m

205 M 2012
01512

07.03.2012 SHINE TV LIMITED MASTERCHEF

206 M 2012
01513

07.03.2012 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. FLEXIMOBIL
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

12

207 M 2012
01514

07.03.2012 S.C. ACTIV SERVICII
MEDICALE LA DOMICILIU
S.R.L.

Ex Medica Experţi în sănătate

208 M 2012
01515

07.03.2012 S.C. PRIMA PAP S.R.L. UNIVERSAL 3,79+

209 M 2012
01516

07.03.2012 S.C. MOTORECO PARTS S.R.L. AUTOECO
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(210) M 2011 08475
(151) 01.03.2012
(732) S.C. VISION TRADING GRUP

S.R.L., Str. Agatha Bârsescu nr. 13,
bl. V10, sc. 3, et. 1, ap. 61, sector 3,
031481, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VTG

(591) Culori revendicate:bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08476
(151) 01.03.2012
(732) S.C. VISION TRADING GRUP

S.R.L., Str. Agatha Bârsescu nr. 13,
bl. V10, sc. 3, et. 1, ap. 61, sector 3,
031481, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

True

(591) Culori revendicate:bleu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08489
(151) 01.03.2012
(732) CUJBĂ VASILICĂ-FLORIN, B-dul

Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. 3,
ap. 89, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FUSION SPORTS

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00172
(151) 07.03.2012
(732) COROANĂ GEORGE DELIAN,

Str. Canta nr. 4, bl. 456, sc. C, et. 4,
ap. 16, Jud. Iaşi, 700527, IAŞI
ROMANIA 

(540)

WebMagnat

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

35 Publicitate.
42 Servicii de creare şi menţinere site-uri web;
design.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00779
(151) 02.03.2012
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

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

(540)

1688 CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
XO

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:030102; 030123;

240119; 260118; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
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pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 00780
(151) 02.03.2012
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA ROMANIA 

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

(540)

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

(591) Culori revendicate:auriu, maro

  
(531) Clasificare Viena:020122; 270502;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte

băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01022
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

UN DELICIU PICANT

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01164
(151) 02.03.2012
(732) S.C. DIANA S SECRET S.R.L., Str.

Dacia nr. 3, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Diana's Secret

(591) Culori revendicate:roşu, verde, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:030503; 050707;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01185
(151) 02.03.2012
(732) S.C. VITAPLANT S.R.L., Str.

Principală nr. 400, Jud. Mureş, ,
EREMITU ROMANIA 

(540)

VITAPLANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceaiuri, oţet din plante, muştar,
condimente, sosuri, sare.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01212
(151) 02.03.2012
(732) S.C. VENTUM SOLUTIONS

S.R.L., Str. Edgar Quinet nr. 14, ap. 3,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

VENTUM SHOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
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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 01213
(151) 02.03.2012
(732) S.C. VENTUM SOLUTIONS

S.R.L., Str. Edgar Quinet nr. 14, ap. 3,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

VENTUM SOLUTIONS

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01214
(151) 02.03.2012
(732) S.C. VENTUM SOLUTIONS

S.R.L., Str. Edgar Quinet nr. 14, ap. 3,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

VENTUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01215
(151) 02.03.2012
(732) S.C. VENTUM SOLUTIONS

S.R.L., Str. Edgar Quinet nr. 14, ap. 3,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

VENTUM GAMES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01239
(151) 01.03.2012
(732) EUROPA GROUP S.R.L., Str.

Episcopul Chesarie nr. 15, Complexul
Rezidenţial Coty Center Residence,
Tronson E, parter, birou 1, camera 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Le Vernet

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01245
(151) 05.03.2012
(732) LUPU STELIAN, Str. Transilvaniei

nr. 22, bl. K2, ap. 60, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL CLĂTITELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor; manifestări culturale, sport şi
educative.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01313
(151) 01.03.2012
(732) S.C. EFFHEAT SYSTEMS S.R.L.,

Str. Nicolae Titulescu nr. 2, în incinta
SC CARPATEX SA,  co rp
administrativ, et. 1, biroul 2, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Efficient Heating Systems EffHeat
www.effheat.ro

(591) Culori revendicate:roşu orange,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011515;

270507; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare. Sisteme
de încălzire (electrice, în pardoseală, solare,
energie verde, pompe de căldură).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; regruparea la un loc în
beneficiul terţilor a produselor diverse în
special a celor din clasele 9 şi 11 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
servicii de franciză, import-export;
organizarea şi participarea la târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare şi comerciale,
servicii de promovare şi distribuţia de
materiale publicitare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de montaj instalaţii electrice de
încalzire (în pardoseală, pereţi, tavan).
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 01303
(151) 01.03.2012
(732) ANDREI IUSUT, Şos. Bucureşti bl.

102, sc. A, ap. 21, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

Divan express

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1805
C), galben (pantone 152 C), albastru
(pantone 3115 C)

  
(531) Clasificare Viena:251225; 260516;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01304
(151) 01.03.2012
(732) ANDREI IUSUT, Şos. Bucureşti bl.

102, sc. A, ap. 21, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

Divan bazar al simţurilor

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1805
C), verde (pantone 376 C), negru
(pantone Black 6C)

  
(531) Clasificare Viena:251225; 260516;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01314
(151) 01.03.2012
(732) S.C. PROFITUL AGRICOL S.R.L.,

Aleea Arinii Dornei nr. 8, bl. 29 M, sc.
1, ap. 32, sector 6, 060796,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Revista Grădina, Via şi Livada Horti
Magazin

  
(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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii şi ale unor terţi prin diferite
forme de comerţ (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comerţ virtual;
export-import, lanţ de magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01322
(151) 01.03.2012
(732) S.C. COMP SORANA S.R.L., Str.

Mr. Spirescu bl. 15, ap. 8, judeţul
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

SORANA îngheţata BOBIŢĂ

(591) Culori revendicate:caramel, ciocolatiu,
maroniu, crem, crem gălbui, ocru,
galben, portocaliu, roşu, albastru,
albastru deschis, albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:030503; 080118;

260118; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01317
(151) 01.03.2012
(732) P A R I C A R U S  L O G I S T I C S

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

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

(540)

cadou.ro Dăruieşte inteligent

(591) Culori revendicate:vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 01323
(151) 01.03.2012
(732) S.C. COMP SORANA S.R.L., Str.

Mr. Spirescu bl. 15, ap. 8, judeţul
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)
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SORANA îngheţata PITICUŢ

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis, albastru închis, crem,
portocaliu, ocru, cafeniu, ciocolatiu,
maro, roz, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020107; 050521;

080118; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01344
(151) 01.03.2012
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

REGINA MARIA FARMACIA
CENTRALĂ

  
(531) Clasificare Viena:241304; 270502;

270517;  

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

3 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.
44 Servicii medicale;servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01324
(151) 01.03.2012
(732) S.C. COMP SORANA S.R.L., Str.

Mr. Spirescu bl. 15, ap. 8, judeţul
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)
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SORANA îngheţata POC-POC

(591) Culori revendicate:galben intens,
galben pai, crem, crem gălbui, ocru,
ciocolatiu, maro, roşu, albastru,
albastru deschis, albastru închis, verde

  
(531) Clasificare Viena:050721; 080118;

260118; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01336
(151) 01.03.2012
(732) S.C. SWEET DIAMOND S.R.L.,

Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.
62, parter, ap. 1, camera 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOFFMAYER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01318
(151) 01.03.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

INTERETNIC TRANSILVANIA,
Str. Tribunei nr. 6, judeţul Sibiu,
550176, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

1868 Revista TRANSILVANIA Fondată
în 1868

  
(531) Clasificare Viena:240125; 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);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01345
(151) 01.03.2012
(732) S.C. DOROCARM S.R.L., Str.

Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, aripa A1,
Clădirea A, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE CODE

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

clase:
35 Publicitate; import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor nealimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01319
(151) 01.03.2012
(732) TOMESCU MARIUS SERBAN, Str.

Voila nr. 10, bl. 21, sc. 4, et. 3, ap. 56,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PIRATE RIGGER

  
(531) Clasificare Viena:020107; 040521;

090107; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01325
(151) 01.03.2012
(732) S.C. COMP SORANA S.R.L., Str.

Mr. Spirescu bl. 15, ap. 8, judeţul
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

SORANA îngheţata Voinicuţ

(591) Culori revendicate:roşu, roşu intens,
roşu închis, crem, ocru, cafeniu,
ciocolatiu, maro, portocaliu, albastru,
albastru deschis, albastru închis, verde

  
(531) Clasificare Viena:020502; 080118;

080122; 260118; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01337
(151) 01.03.2012
(732) S.C. SWEET DIAMOND S.R.L.,

Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.
62, parter, ap. 1, camera 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KAISERHOFF DRY COOKER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01329
(151) 01.03.2012
(732) OPERA NATIONALA ROMANA

CLUJ-NAPOCA, Piaţa Ştefan cel
Mare nr. 24, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

FON - FESTIVALUL OPERELOR
NATIONALE

  
(531) Clasificare Viena:070101; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de manifestări artistice,
festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01338
(151) 01.03.2012
(732) S.C. SWEET DIAMOND S.R.L.,

Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.
62, parter, ap. 1, camera 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KAISERHOFF HOT PAN

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

11 Aparate de iluminat, de înc|lzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei Õi instalaÛii sanitare.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
deconstrucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01346
(151) 01.03.2012
(732) S.C. VOG SISTEM GUARD S.R.L.,

Str. Valea Ialomiţei nr. 5, bl. D21, sc.
D, ap. 40, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VOG SISTEM GUARD SIGURANTA
PROTECTIE
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(591) Culori revendicate:roÕu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030701; 090110;

140905; 240105; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare de sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valorii.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01347
(151) 01.03.2012
(732) S.C. MINI MONDO S.R.L., Str.

Lalelelor, bl. E3, sc. A, ap. 9, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Tikki Shoes

(591) Culori revendicate:roz, roşu

  
(531) Clasificare Viena:031309; 031325;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01320
(151) 01.03.2012
(732) FLORIN DIACONESCU, Şos.

Mihai Bravu nr. 1, bl. ALMO 2, sc. D,
et. 6, ap. 151, sector 2, 021301,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MISS BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; transmitere de emisiuni şi
programe tv; comunicaţii prin internet şi
radio; comunicare şi informare prin toate
mijloacele şi anume prin publicaţii, afişe,
reviste şi alte mijloace.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale-artistice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01339
(151) 01.03.2012
(732) ASOCIATIA CLUBFIAT, Str.

Smaranda Brăiescu nr. 39, bl. 11H, sc.
2, et. 4, ap. 31, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

I LOVE FIAT club fiat ACCESUL PE
BAZĂ DE PASIUNE

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260101;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01326
(151) 01.03.2012
(732) S.C. COMP SORANA S.R.L., Str.

Mr. Spirescu bl. 15, ap. 8, judeţul
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

SORANA îngheţata Sory white

(591) Culori revendicate:vernil, verde, verde
malahit, crem, galben pai, cafeniu,
portocaliu, roşu, albastru, albastru
deschis, albastru închis, verde

  
(531) Clasificare Viena:080118; 080122;

260118; 270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01321
(151) 01.03.2012
(732) S.C. ROKA FLEX S.R.L., Str.

Vladislav Voievod nr. 20-22, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROKA FLEX

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01327
(151) 01.03.2012
(732) S.C. COMP SORANA S.R.L., Str.

Mr. Spirescu bl. 15, ap. 8, judeţul
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

SORANA îngheţata URAGAN

(591) Culori revendicate:ciocolatiu, maro
deschis, maro închis, crem, crem
gălbui, portocaliu, ocru, albastru,
albastru deschis, albastru închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:040521; 050701;

080118; 260118; 270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată comestibilă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01330
(151) 01.03.2012
(732) S.C. SENZORLINE S.R.L. -D, Str.

Crinului nr. 14, ap. II/R, Judetul
Mures ,  ,  TÂRGU MURES
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl.9E, ap.2,
judeţ Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

senzorline follow the evolution

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:160125; 270508;

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

clase:
9 Sisteme automate şi echipamente pentru
tratarea informaţiei, calculatoare.
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 01348
(151) 01.03.2012
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

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

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

(540)

PLAZA ROMANIA Aproape de tine.

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare;
maşini de calculat, echipamente pentru
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tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare; extinctoare; dispozitive
de protecţie, de uz personal, împotriva
accidentelor; acumulatoare electrice;
aerometre; amplificatoare; instrumente de
alarmă; anozi, antene; maşini de măsurat şi
sortat bani; busole; programe de calculator;
cartele magnetice; cartele magnetice de
identificare; suporturi de date magnetice şi
optice; desene animate; aparate didactice;
telefoane; dispozite hands-free pentru
telefoane; maşini de facturat; imprimante
pentru calculator; programe pentru jucuri pe
calculator; lentile de contact; magneţi; maşini
înregistratoare de încasat; microfoane;
modemuri; ochelari; muzică descarcabilă;
aparate GPS; agende electronice; melodii
(ring tones) descarcabile pentru telefonul
mobil; imagini descarcabile; aparate pentru
prelucrarea de informaţii; programe
înregistrate de operare pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; unităţi de disc pentru
computere; carduri bancare magnetice sau
codificate; carduri magnetice sau codificate;
aparate pentru citirea cardurilor;carduri
electronice conţinând informaţii; carduri
pentru obţinerea şi stocarea informaţiilor;
carduri de memorie; cartele preplătite
magnetice sau codificate; cartele de telefon
codificate sau magnetice; carduri de discount
magnetice sau codificate.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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); material plastice pentru
ambalaj (necuprinse in alte clase); caractere
tipografice; clişee; almanahuri; obiecte de artă
gravate şi litografiate; atlase, batiste de hârtie;
bibliorafturi; bilete; calendare; formulare;

plicuri; manuale; mape de birou; mape pentru
documente; pungi pentru cuptoare cu
microunde; multiplicatoare; publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
maşini de birou pentru închis plicuri; prosoape
de hârtie; prospecte; pungi şi cutii de ambalaj
din hârtie sau material plastic; maşini de birou
de sigilat; sigilii, ştampile; stegulete din
hârtie; tablouri; tocătoare de hârtie; felicitări;
carduri bancare (altele decât magnetice sau
codificate); carduri (altele decât magnetice sau
codificate); cartele telefonice (altele decât
magnetice sau codificate); reprezentări
grafice; reproduceri grafice; broşuri; cărţi de
vizită; carduri de discount, altele decât cele
magnetice sau codificate; albume; flyere;
flyere publicitare; flyere conţinând diverse
informaţii; pliante; afişe; voucher-ere.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, outlet-uri, mall-uri, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi;
servicii de promovare a vânzărilor; servicii de
promovare a mall-urilor, magazinelor,
reţelelor de magazine; servicii de abonamente
la ziare, pentru terţi; administrarea comercială
a licenţelor produselor şi serviciilor pentru
terţi; cercetări pentru afaceri; consultanţă
pentru conducerea afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; expertiză în afaceri;
informaţii despre afaceri; investigaţii pentru
afaceri; servicii de relocare pentru afaceri;
estimări referitoare la afaceri; afişaj; agenţii de
import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
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preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
de sponsorizare; cercetarea pieţei; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea preţurilor;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
compilaţii statistice; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consultanţă pentru
probleme legate de personal; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; întocmire de extrase de
conturi; facturare; gestionarea de fişiere
informatice; administrarea hotelurilor;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; vânzare la
licitaţie; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; recrutare de personal; studii
de piaţă; pregătirea şi publicarea de texte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii
de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru servicii de construcţii;
publicitate pentru asigurări; publicitate pentru
afaceri imobiliare; publicitate pentru magazine
şi reţele de magazine, mall-uri; publicitate
pentru bunurile şi serviciile incluse în clasele
9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45; publicitate
pentru servicii de shopping personalizat;
promovarea bunurilor şi serviciilor terţilor

prin distribuirea de carduri de discount şi
voucher-ere; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail, mall-uri; gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi;
servicii de curier publicitar; servicii de
urmărire si monitorizare a mărfurilor;
cumpărarea de mărfuri pentru alţii; servicii de
birou pentru urmărirea şi localizarea fluxurilor
de mărfuri; servicii de card de loialitate;
servicii de vânzare la licitaţie a proprietăţilor
imobiliare; gestionarea unui program de
reducere pentru a permite participanţilor să
obţină reduceri la bunuri şi servicii prin
utilizarea unui card de membru/voucher cu
discount; organizarea de tranzacţii comerciale
prin intermediul magazinelor on-line;
compararea serviciilor de shopping;
organizarea, funcţionarea şi supravegherea
vânzărilor, precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor; servicii oferite de un
mall; servicii oferite de un outlet; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compoziţia, compilarea sau sistematizarea
comunicării scrise şi înregistrării, şi de
asemenea, compilarea datelor matematice sau
statistice; administraţie comerciala cu privire
la licenţierea de bunuri şi servicii; procesarea
administrativă a comenzilor de achiziţionare;
servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili; gestiunea
afacerilor comerciale pentru artişti; gestiunea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 3/2012/10

afacerilor comerciale pentru sportivi;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; demonstraţii de bunuri;
servicii de reproducere a documentelor;
servicii de previziuni economice; servicii
oferite de experţi în eficienţă; organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale
şi/sau publicitare; agenţii de informaţii
comerciale; servicii de layout în scopuri
publicitare; marketing; cercetări în marketing;
studii de marketing; servicii de modelling
pentru publicitate sau în scopul promovării
vânzărilor; recrutarea de personal; servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); producţia de
filme publicitare; servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal;
dactilografiere; stenografie; compilarea de
statistici; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
mal-uri, magazine, centre comerciale;
organizarea de campanii de campanii de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
comerciale; organizarea de campanii
publicitare şi de promovare; planificarea şi
supravegherea dezvoltării organizaţionale a
societăţilor; intermedierea de contracte pentru
terţi, privind vânzarea şi cumpărarea de
mărfuri; intermedierea de contracte pentru
terţi, privind prestarea de servicii; magazine
on-line; organizarea de contracte referitoare la
furnizarea de reparaţii şi servicii întreţinere,
pentru alţii; recepţie comandă, pentru servicii
de livrare comenzi şi facturare; organizarea
contractelor de furnizare utilităţi; servicii de
call center, pentru terţi; facilităţi de închiriere
şi leasing incluse în clasa 35, cum ar fi
echpamente de birou, fotocopiatoare,
distribuitoare automate, sisteme de casă de
marcat, caserii, standuri de vânzare, spaţii
publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
administrare de imobile; agenţii de închiriere

proprietăţi imobiliare; agenţii imobiliare;
servicii de cărţi de credit şi de debit; emiterea
de carduri de credit şi de debit; servicii de
emitere de cartele telefonice; încasări de
chirii; concesionări de bunuri imobiliare;
încheiere de contracte de închiriere; estimări
financiare de costuri de reparaţii;agenţii de
încasare a creanţelor; credite pentru contracte
de închiriere; curtaj în proprietăţi imobiliare;
emitere de bonuri valorice; estimări financiare
imobiliare; estimări imobiliare; consultaţii şi
informaţii în domeniul financiar, imobiliar;
servicii de finanţare; transfer electronic de
fonduri; girare de proprietăţi imobiliare;
împrumuturi cu plată în rate ori pe bază de
amanet; închirieri de apartamente; închirieri
de spaţii pentru birouri; închirieri de
proprietăţi imobiliare; închirieri de spaţii în
mall-uri; închirieri de exploatări agricole;
împrumuturi pe bază de ipotecă; tranzacţii
financiare; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi; investiţii de capital; girare de
imobile; curtaj în bursă; consultaţii şi
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
servicii de asigurări legate de imobiliare;
servicii de management pentru proprietăţi
imobiliare; servicii de management pentru
investiţii imobiliare; cumpărarea de proprietăţi
imobiliare pentru terţi; servicii de trusturi de
investiţii, holdinguri; servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile
oferite asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv carduri
şi voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele de
fidelizare a clienţilor; emiterea de semne de
valoare; evaluări de proprietăţi imobiliare;
servicii de evaluare; banking; home banking;
strângerea de fonduri în scopuri caritabile;
servicii de management în domeniul imobiliar
cu privire la mall-uri şi centre comerciale;
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
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rate şi pentru leasing; servicii de sponsorizare
financiară; împrumuturi financiare; fonduri de
investiţii şi economisire; leasing imobiliar;
leasing cu privire la automobile.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de construcţii şi reparaţii ansambluri
rezidenţiale, mall-uri, proprietăţi imobiliare;
servicii referitoare la construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie;
servicii de închiriere de echipamente sau
material de construcţii; servicii de reparaţii, şi
anume servicii destinate recondiţionării
obiectelor în urma uzurii, defectării,
deteriorării sau distrugerii parţiale (readucerea
unui edificiu sau a altui obiect în starea
iniţială); instalarea şi repararea aparatelor
pentru condiţionarea aerului; instalare şi
reparaţii de antrepozite; instalare şi reparaţii
de aparate electrice; instalare şi reparare de
ascensoare; întreţinere, reparaţii, spălarea şi
curăţarea automobilelor; instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema;
curăţarea interiorului clădirilor; construcţia
standurilor de expoziţii şi magazine;
informaţii în domeniul construcţiilor şi
reparaţiilor; supervizarea lucrărilor de
construcţii; curăţarea drumurilor; demolări de
construcţii; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţatea la exterior a edificiilor;
lucrări de etanşeizare; instalarea de uşi şi
ferestre; curăţarea geamurilor; instalare şi
reparaţii pentru instalaţii de încălzire; lucrări
de instalaţii; întreţinerea piscinelor; lucrări de
izolare a clădirilor; restaurări de mobilier şi
operă de artă; spălarea edificiilor în exterior;
staţii de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere); construcţii subacvatice; instalarea
şi repararea telefoanelor; lucrări de tencuire;
zidărie; lucrări de zugrăvit; consultanţă în
materie de construcţii; spălătorii de maşini;
încărcarea cartuşelor pentru imprimante.

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
curierat; distribuţie şi livrare de bunuri, colete,
scrisori; servicii de localizare şi urmărire
pentru colete, scrisori; antrepozitare;
condiţionarea produselor; informaţii în
domeniul traficului, transportului; depozitarea
suporturilor de date sau a documentelor
stocate electronic; închirierea de depozite;
servicii de expediere; servicii de expediţie;
închirierea de locuri de parcare;
înmagazinarea; livrarea de mărfuri; livrarea de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
mesagerie; mutări; servicii de manipulare şi
încărcare a mărfii; stocare; transport de valori;
distribuirea de ziare; livrarea de flori.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
evenimente; agenţii de bilete; servicii de
animatori; agenţii de modele pentru artişti;
publicare de cărţi; servicii de publicare;
servicii de casino; studiouri de cinema; cluburi
de noapte; cluburi de sănătate; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiţii sportive, concursuri educative sau
de divertisment; creşe; închirierea de decoruri
pentru spectacole; servicii de discotecă;
parcuri de distracţie; divertisment radiofonic
şi televizat; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri culturale sau educative;
proiecţii de filme cinematografice; jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de loterii, tombole; organizarea de
baluri, de concursuri de frumuseţe;
organizarea de concerte; planificarea de
recepţii; publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor; informaţii în materie
de recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea
de locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; prezentarea de spectacole live;
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studiouri de înregistrare; subtitrare;
reprezentaţii teatrale; servicii pentru
organizare de timp liber; servicii de traducere;
furnizarea de servicii educaţionale pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă;
locuri de joacă pentru copii; servicii de
divertisment pentru copii; servicii
educaţionale pentru copii; servicii oferite de o
grădiniţa; cluburi de sport; servicii de cinema;
circuri; conducerea de clase de fitness; servicii
oferite de un disc jockey; organizarea de
spectacole de modă în scopul de divertisment;
servicii de layout, nu în scopuri publicitare;
servicii oferite de biblioteci; servicii oferite de
biblioteci mobile; producţia de emisiuni radio
şi tv, servicii de karaoke; organizarea de
petreceri, carnavaluri, baluri mascate;
închirierea de jucării; scrierea de texte, altele
decât cele publicitare; închirierea de
echipamente pentru jocuri; închirierea de
spaţii sportive; servicii de fitness; servicii
oferite de un antrenor personal; informare via
hot-lines sau call-centers în domeniul
educaţiei şi al divertismentului.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de design pentru ambalaje;
arhitectură; artă grafică şi design; programare
şi consultanţă pentru calculatoare; consiliere
în domeniul construcţiilor; stabilirea de
planuri pentru construcţii; conversia datelor şi
a programelor informatice; crearea, găzduirea
şi întreţinerea site-urilor web pentru terţi;
decoraţiuni interioare; servicii de design
vestimentar; elaborarea de programe;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închiriere de calculatoare şi programe
informatice; planificare urbanistică;
proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date; stilism (estetică
industrială); studiul şi dezvoltarea de noi

produse pentru terţi; servicii de protecţie
împotriva viruşilor informatici; autentificarea
operelor de artă; servicii de scanare.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
închirierea de îmbrăcăminte; acordarea de
licenţe de proprietate intelectuală; returnare de
obiecte găsite; servicii de pază şi protecţie;
servicii de supraveghere pentru copii mici;
servicii de shopping personalizat, pentru terţi;
design pentru centre comerciale, mall-uri,
magazine; servicii de lobby; servicii de
supraveghere pentru animalele de companie;
servicii matrimoniale; servicii de întâlnire;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01349
(151) 02.03.2012
(732) STROESCU RADU, Str. Dionisie

Lupu nr. 74, sector 1, 070184,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLT.RO tickets+more
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01350
(151) 01.03.2012
(732) S.C. TRAVEL PLAZA S.R.L., Str.

Pictor Theodor Aman, nr. 94, et. 4,
Jud. Bacău, 600164, BACĂU
ROMANIA 

(540)

TRAVELPLAZA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01332
(151) 01.03.2012
(732) S.C. NOBILA CASA S.R.L., Str.

Bună Ziua, fn. bl. E1b, ap. 4, judeţul
Cluj, 400495, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

JUNIOR RESIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare, mai ales servicii de
investiţii, servicii de administrare inclusiv

închiriere de spaţii industriale, comerciale,
rezidenţiale şi sportive, estimare de bunuri
imobiliare, leasing imobiliar; asigurări; afaceri
financiare. 
37 Construcţii, reparaţii, întreţinere şi
restaurări imobile; servicii de instalaţii de apă,
canal, gaz, termoficare, telefonie, comunicaţii
internet. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01340
(151) 01.03.2012
(732) SANDOR GYONGYI, Str. Warthe

nr. 8A, et. 2, ap. 6, jud. Braşov,
500045, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

SIRULO NEPTANCCSOPORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment, activităţi culturale,
organizarea de manifestări cu caracter
cultural, cântece, obiceiuri, dansuri populare
maghiare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01333
(151) 01.03.2012
(732) SCALAT DRAGOS-ALIN, Str.

Vânătorilor nr. 23A, judeţul Ilfov, ,
SAT MOGOŞOAIA ROMANIA 

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

(540)

DARS BUILD & DESIGN

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;  
(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.
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 01328
(151) 01.03.2012
(732) S.C. COTRINITY S.R.L., Sat

Budieni, Judeţul Gorj, 217427,
COMUNA SCOARŢA ROMANIA 

(540)

COTRINITY...soft & clean...

(591) Culori revendicate:roz (pantone 241
C), alb

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01334
(151) 01.03.2012
(732) S.C. SWEET DIAMOND S.R.L.,

Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.
62, parter, ap. 1, camera 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01341
(151) 01.03.2012
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVI GHEORGHIEV

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01335
(151) 01.03.2012
(732) S.C. SWEET DIAMOND S.R.L.,

Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.
62, parter, ap. 1, camera 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BOHMANN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01342
(151) 01.03.2012
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

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

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

(540)

MÂNTULEASA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01343
(151) 01.03.2012
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

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

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

(540)

FARMACIA ANA-MARIA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01359
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

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

(540)

NOI AVEM GRIJĂ DE SĂNĂTATEA
CELOR DRAGI VOUĂ



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 3/2012/10

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

1 Îngrăşăminte pentru pământ.
5 Antibiotice de uz uman, produse
farmaceutice pe bază de antibiotice şi fără
antibiotice, antibiotice de uz veterinar,
supozitoare, ovule; aditivi pentru furaje
medicinale.
31 Produse furajere de uz zootehnic,
administrate direct sau în amestec.
35 Import-export, publicitate şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor proprii (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri.
42 Cercetare ştiinţifică şi industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01360
(151) 02.03.2012
(732) S.C. SICOTEX 2004 S.R.L., Str.

Banki Donat nr. 5, judeţul Covasna,
520031, SF. GHEORGHE ROMANIA

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

(540)

STEPLED

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat; lămpi de iluminat;
becuri de iluminat; becuri de lămpi; becuri

electrice; aparate şi instalaţii de iluminat;
lămpi electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01361
(151) 02.03.2012
(732) S.C. PERLA HARGHITEI S.A., Str.

Garii nr. 600, judeţul Harghita, ,
SÂNCRĂIENI ROMANIA 

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

(540)

PERLA HARGHITEI PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01362
(151) 02.03.2012
(732) S.C. PERLA HARGHITEI S.A., Str.

Garii nr. 600, judeţul Harghita, ,
SÂNCRĂIENI ROMANIA 

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

(540)

PERLA HARGHITEI AQUA PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01376
(151) 02.03.2012
(732) S.C. DARINNE DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Metalurgiei nr. 154, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BALTIC CLUB HIGH QUALITY

(591) Culori revendicate:negru, auriu

  (531) Clasificare Viena:050311; 240922;
260118; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01377
(151) 02.03.2012
(732) JACOM CONSUMER S.R.L., B-dul

Metalurgiei nr. 154, Hala producţie 1
şi Biroul nr. 2, sector 4, 041832,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA D'ORO

(591) Culori revendicate:roşu, auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050320; 070124;

260118; 260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Conserve, carne, peşte, păsări şi vânat;
extracte din carne;fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01363
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ROMFORCE PROTECT

S.R.L., Str. Mihai Bravu nr. 155, bl.
40, sc. B, et. 6, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ROMFORCE SAFETY DEFINITION

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010512;

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

clase:
45 Activităţi de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01364
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ILOTTI IMPEX S.R.L., Str.

Mizil nr. 3A, bl. 3, ap. 14, parter,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ilotti

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

  
(531) Clasificare Viena:261108; 270502;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate şi gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01365
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ILOTTI IMPEX S.R.L., Str.

Mizil nr. 3A, bl. 3, ap. 14, parter,
sector 3, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)
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(591) Culori revendicate:roÕu, alb, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate şi gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01366
(151) 02.03.2012
(732) S.C. CARDIF ASSURANCE

R I S Q U E S  D I V E R S  S A
SUCURSALA BUCURESTI, Str.
Banul Antonache nr. 40-44, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GAP AUTO Protejează valoarea maşinii
tale!

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:071110; 180108;

260416; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01378
(151) 02.03.2012
(732) ROBERT JOHN WILKINSON, 23

Fernhill Lane Blackwater, Camberley,
GU17 9HA, SURREY REGATUL
UNIT 

(540)

GIFTHUNTER

(591) Culori revendicate:roşu închis, negru

  
(531) Clasificare Viena:230305; 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;
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi 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
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necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestionarea 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 01369
(151) 02.03.2012
(732) S.C. SAFETY CAR GT S.R.L., Str.

Nanterre nr. 57, jud. Dolj, 200491,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

KLASSE1

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01351
(151) 02.03.2012
(732) S.C. AVATAR MEDIA S.R.L., Str.

Voroneţ nr. 12, bl. D7, ap. 41, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Wordnet Media

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01379
(151) 02.03.2012
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.klar.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; transmiterea de mesaje şi
comunicare prin website.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01370
(151) 02.03.2012
(732) PROINVEST GROUP ,  Str.

Grădiniţei nr. 1, jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

CarKit

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01352
(151) 02.03.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

SOBRANIE PREMIER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01380
(151) 02.03.2012
(732) S.C. LOTUS CENTER S.A., Str.

Nufărului nr. 30, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)
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LOTUS CENTER

  
(531) Clasificare Viena:050516; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii periodice şi
neperiodice; fotografii; papetărie; 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; sondaje de opinie şi studii de piaţă;
culegerea de date într-un fişier central;
informaţii despre afaceri; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare;
servicii de abonare la publicaţii periodice;
locaţia de materila publicitar; managementul
afacerilor, inclusiv legat de computerizarea de
date; tratamentul textelor (servicii de editare şi
redactare).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de colocvii; simpozioane;
conferinţe; congrese; expoziţii (cu caracter
necomercial), seminarii; perfecţionarea
pregătirii profesionale; reportaje.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01371
(151) 02.03.2012
(732) WORLD OF BEER, Str. Valea

Oltului nr. 77-79, sector 6, 06197,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

NENEA IANCU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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; import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 3/2012/10

(210) M 2012 01367
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ROYAL PROD ACTIV S.R.L.,

nr. 74H, Sat Argeşelul, judeţul Argeş,
117450, COMUNA MĂRĂCINENI
ROMANIA 

(540)

Royal Prod Activ EXPERT folie solar,
saci, pungi, huse

(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:050901; 070124;

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

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); folii, saci şi săculeţi
din material plastic pentru ambalat.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01381
(151) 02.03.2012
(732) S.C. DYNCORP SECURITY

PROTECTION S.R.L. ,  Str .
Gheorghe Titeica nr. 85-87, palier 1,
ap. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DYNCORP SECURITY-PROTECTION

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu, montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01382
(151) 02.03.2012
(732) HARTENIS CRISTIAN DAN, Str.

11 Iunie nr. 11, ap. 2, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RINO

  
(531) Clasificare Viena:030207; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01383
(151) 02.03.2012
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

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

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

(540)

MEŞTER-EŞTI

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

  
(531) Clasificare Viena:020702; 070108;

200105; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Emisiuni televizate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01355
(151) 02.03.2012
(732) S.C. AD LINE SOLUTIONS S.R.L.,

B-dul Constantin Brâncoveanu nr.
130-132, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ADLINESOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roşu, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270503;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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. 
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 01356
(151) 02.03.2012
(732) S.C. IMAGE COUNTRY S.R.L.,

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

(540)

IMOB PLUS
CASE.APARTAMENTE.TERENURI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01357
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

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

(540)

DINCOLO DE IMAGINE CONTEAZĂ
ESENŢA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Îngrăşăminte pentru pământ.
5 Antibiotice de uz uman, produse
farmaceutice pe bază de antibiotice şi fără
antibiotice, antibiotice de uz veterinar,
supozitoare, ovule; aditivi pentru furaje
medicinale. 
31 Furaje de uz zootehnic, administrate direct
sau în amestec.
35 Import - export, publicitate; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 1, 5,
31 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri.
42 Cercetare ştiinţifică şi industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01368
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

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

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

(540)

PLAZA ROMANIA APROAPE DE TINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare;
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare; extinctoare; dispozitive
de protecţie, de uz personal, împotriva
accidentelor; acumulatoare electrice;
aerometre; amplificatoare; instrumente de
alarmă; anozi, antene; maşini de măsurat şi
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sortat bani; busole; programe de calculator;
cartele magnetice; cartele magnetice de
identificare; suporturi de date magnetice şi
optice; desene animate; aparate didactice;
telefoane; dispozitiv hands-free pentru
telefoane; maşini de facturat; imprimante
pentru calculator; programe pentru jocuri pe
calculator; lentile de contact; magneţi; maşini
înregistratoare de încasat; microfoane;
modemuri; ochelari; muzică descărcabilă;
aparate GPS; agende electronice; melodii
(ring tones) descărcabile pentru telefonul
mobil; imagini descărcabile; aparate pentru
prelucrarea de informaţii; programe
înregistrate de operare pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; unităţi de disc pentru
computere; carduri bancare magnetice sau
codificate; carduri magnetice sau codificate;
aparate pentru citirea cardurilor;carduri
electronice conţinând informaţii; carduri
pentru obţinerea şi stocarea informaţiilor;
carduri de memorie; cartele preplătite
magnetice sau codificate; cartele de telefon
codificate sau magnetice; carduri de discount
magnetice sau codificate.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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 in alte clase); caractere
tipografice; clişee; almanahuri; obiecte de artă
gravate şi litografiate; atlase, batiste de hârtie;
bibliorafturi; bilete; calendare; formulare;
plicuri; manuale; mape de birou; mape pentru
documente; pungi pentru cuptoare cu
microunde; multiplicatoare; publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
maşini de birou pentru închis plicuri; prosoape
de hârtie; prospecte; pungi şi cutii de ambalaj

din hârtie sau material plastic; maşini de birou
de sigilat; sigilii, ştampile; steguleţe din
hârtie; tablouri; tocătoare de hârtie; felicitări;
carduri bancare (altele decât magnetice sau
codificate); carduri (altele decât magnetice sau
codificate); cartele telefonice (altele decât
magnetice sau codificate); reprezentări
grafice; reproduceri grafice; broşuri; cărţi de
vizită; carduri de discount, altele decât cele
magnetice sau codificate; albume; flyere;
flyere publicitare; flyere conţinând diverse
informaţii; pliante; afişe; voucher-ere.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, outlet-uri, mall-uri, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi;
servicii de promovare a vânzărilor; servicii de
promovare a mall-urilor, magazinelor,
reţelelor de magazine; servicii de abonamente
la ziare, pentru terţi; administrarea comercială
a licenţelor produselor şi serviciilor pentru
terţi; cercetări pentru afaceri; consultanţă
pentru conducerea afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; expertiză în afaceri;
informaţii despre afaceri; investigaţii pentru
afaceri; servicii de relocare pentru afaceri;
estimări referitoare la afaceri; afişaj; agenţii de
import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
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de sponsorizare; cercetarea pieţei; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea preţurilor;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
compilaţii statistice; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consultanţă pentru
probleme legate de personal; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; întocmire de extrase de
conturi; facturare; gestionarea de fişiere
informatice; administrarea hotelurilor;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; vânzare la
licitaţie; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; recrutare de personal; studii
de piaţă; pregătirea şi publicarea de texte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii
de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru servicii de construcţii;
publicitate pentru asigurări; publicitate pentru
afaceri imobiliare; publicitate pentru magazine
şi reţele de magazine, mall-uri; publicitate
pentru bunurile şi serviciile incluse în clasele
9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45; publicitate
pentru servicii de shopping personalizat;
promovarea bunurilor şi serviciilor terţilor
prin distribuirea de carduri de discount şi
voucher-ere; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie

pentru utilizarea cardurilor de credit;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail, mall-uri; gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi;
servicii de curier publicitar; servicii de
urmărire şi monitorizare a mărfurilor;
cumpărarea de mărfuri pentru alţii; servicii de
birou pentru urmărirea şi localizarea fluxurilor
de mărfuri; servicii de card de loialitate;
servicii de vânzare la licitaţie a proprietăţilor
imobiliare; gestionarea unui program de
reducere pentru a permite participanţilor să
obţină reduceri la bunuri şi servicii prin
utilizarea unui card de membru/voucher cu
discount; organizarea de tranzacţii comerciale
prin intermediul magazinelor on-line;
compararea serviciilor de shopping;
organizarea, funcţionarea şi supravegherea
vânzărilor, precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor; servicii oferite de un
mall; servicii oferite de un outlet; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compoziţia, compilarea sau sistematizarea
comunicării scrise şi înregistrării, şi de
asemenea, compilarea datelor matematice sau
statistice; administraţie comercială cu privire
la licenţierea de bunuri şi servicii; procesarea
administrativă a comenzilor de achiziţionare;
servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili; gestiunea
afacerilor comerciale pentru artişti; gestiunea
afacerilor comerciale pentru sportivi;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; demonstraţii de bunuri; servicii
de reproducere a documentelor; servicii de
previziuni economice; servicii oferite de
experţi în eficienţă; organizarea de spectacole
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de modă în scopuri promoţionale şi/sau
publicitare; agenţii de informaţii comerciale;
servicii de layout în scopuri publicitare;
marketing; cercetări în marketing; studii de
marketing; servicii de modelling pentru
publicitate sau în scopul promovării
vânzărilor; recrutarea de personal; servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); producţia de
filme publicitare; servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal;
dactilografiere; stenografie; compilarea de
statistici; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
mall-uri, magazine, centre comerciale;
organizarea de campanii de promovare pentru
mall-uri, magazine, centre comerciale;
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare; planificarea şi supravegherea
dezvoltării organizaţionale a societăţilor;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
vânzarea şi cumpărarea de mărfuri;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
prestarea de servicii; magazine on-line;
organizarea de contracte referitoare la
furnizarea de reparaţii şi servicii întreţinere,
pentru alţii; recepţie comandă, pentru servicii
de livrare comenzi şi facturare; organizarea
contractelor de furnizare utilităţi; servicii de
call center, pentru terţi; facilităţi de închiriere
şi leasing incluse în clasa 35, cum ar fi
echipamente de birou, fotocopiatoare,
distribuitoare automate, sisteme de casă de
marcat, caserii, standuri de vânzare, spaţii
publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
administrare de imobile; agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare; agenţii imobiliare;
servicii de cărţi de credit şi de debit; emiterea
de carduri de credit şi de debit; servicii de
emitere de cartele telefonice; încasări de
chirii; concesionări de bunuri imobiliare;
încheiere de contracte de închiriere; estimări

financiare de costuri de reparaţii;agenţii de
încasare a creanţelor; credite pentru contracte
de închiriere; curtaj în proprietăţi imobiliare;
emitere de bonuri valorice; estimări financiare
imobiliare; estimări imobiliare; consultaţii şi
informaţii în domeniul financiar, imobiliar;
servicii de finanţare; transfer electronic de
fonduri; girare de proprietăţi imobiliare;
împrumuturi cu plată în rate ori pe bază de
amanet; închirieri de apartamente; închirieri
de spaţii pentru birouri; închirieri de
proprietăţi imobiliare; închirieri de spaţii în
mall-uri; închirieri de exploatări agricole;
împrumuturi pe bază de ipotecă; tranzacţii
financiare; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi; investiţii de capital; girare de
imobile; curtaj în bursă; consultaţii şi
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
servicii de asigurări legate de imobiliare;
servicii de management pentru proprietăţi
imobiliare; servicii de management pentru
investiţii imobiliare; cumpărarea de proprietăţi
imobiliare pentru terţi; servicii de trusturi de
investiţii, holdinguri; servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile
oferite asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv carduri
şi voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele de
fidelizare a clienţilor; emiterea de semne de
valoare; evaluări de proprietăţi imobiliare;
servicii de evaluare; banking; home banking;
strângerea de fonduri în scopuri caritabile;
servicii de management în domeniul imobiliar
cu privire la mall-uri şi centre comerciale;
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing; servicii de sponsorizare
financiară; împrumuturi financiare; fonduri de
investiţii şi economisire; leasing imobiliar;
leasing cu privire la automobile.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de construcţii şi reparaţii ansambluri
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rezidenţiale, mall-uri, proprietăţi imobiliare;
servicii referitoare la construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie;
servicii de închiriere de echipamente sau
material de construcţii; servicii de reparaţii, şi
anume servicii destinate recondiţionării
obiectelor în urma uzurii, defectării,
deteriorării sau distrugerii parţiale (readucerea
unui edificiu sau a altui obiect în starea
iniţială); instalarea şi repararea aparatelor
pentru condiţionarea aerului; instalare şi
reparaţii de antrepozite; instalare şi reparaţii
de aparate electrice; instalare şi reparare de
ascensoare; întreţinere, reparaţii, spălarea şi
curăţarea automobilelor; instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema;
curăţarea interiorului clădirilor; construcţia
standurilor de expoziţii şi magazine;
informaţii în domeniul construcţiilor şi
reparaţiilor; supervizarea lucrărilor de
construcţii; curăţarea drumurilor; demolări de
construcţii; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţarea la exterior a edificiilor;
lucrări de etanşeizare; instalarea de uşi şi
ferestre; curăţarea geamurilor; instalare şi
reparaţii pentru instalaţii de încălzire; lucrări
de instalaţii; întreţinerea piscinelor; lucrări de
izolare a clădirilor; restaurări de mobilier şi
operă de artă; spălarea edificiilor în exterior;
staţii de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere); construcţii subacvatice; instalarea
şi repararea telefoanelor; lucrări de tencuire;
zidărie; lucrări de zugrăvit; consultanţă în
materie de construcţii; spălătorii de maşini;
încărcarea cartuşelor pentru imprimante.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
curierat; distribuţie şi livrare de bunuri, colete,
scrisori; servicii de localizare şi urmărire
pentru colete, scrisori; antrepozitare;
condiţionarea produselor; informaţii în

domeniul traficului, transportului; depozitarea
suporturilor de date sau a documentelor
stocate electronic; închirierea de depozite;
servicii de expediere; servicii de expediţie;
închirierea de locuri de parcare;
înmagazinarea; livrarea de mărfuri; livrarea de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
mesagerie; mutări; servicii de manipulare şi
încărcare a mărfii; stocare; transport de valori;
distribuirea de ziare; livrarea de flori.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
evenimente; agenţii de bilete; servicii de
animatori; agenţii de modele pentru artişti;
publicare de cărţi; servicii de publicare;
servicii de casino; studiouri de cinema; cluburi
de noapte; cluburi de sănătate; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiţii sportive, concursuri educative sau
de divertisment; creşe; închirierea de decoruri
pentru spectacole; servicii de discotecă;
parcuri de distracţie; divertisment radiofonic
şi televizat; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii
şi târguri în scopuri culturale sau educative;
proiecţii de filme cinematografice; jocuri
on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de loterii, tombole; organizarea de
baluri, de concursuri de frumuseţe;
organizarea de concerte; planificarea de
recepţii; publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor; informaţii în materie
de recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea
de locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; prezentarea de spectacole live;
studiouri de înregistrare; subtitrare;
reprezentaţii teatrale; servicii pentru
organizare de timp liber; servicii de traducere;
furnizarea de servicii educaţionale pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă;
locuri de joacă pentru copii; servicii de
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divertisment pentru copii; servicii
educaţionale pentru copii; servicii oferite de o
grădiniţă; cluburi de sport; servicii de cinema;
circuri; conducerea de clase de fitness; servicii
oferite de un disc jockey; organizarea de
spectacole de modă în scopul de divertisment;
servicii de layout, nu în scopuri publicitare;
servicii oferite de biblioteci; servicii oferite de
biblioteci mobile; producţia de emisiuni radio
şi tv, servicii de karaoke; organizarea de
petreceri, carnavaluri, baluri mascate;
închirierea de jucării; scrierea de texte, altele
decât cele publicitare; închirierea de
echipamente pentru jocuri; închirierea de
spaţii sportive; servicii de fitness; servicii
oferite de un antrenor personal; informare via
hot-lines sau call-centers în domeniul
educaţiei şi al divertismentului.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de design pentru ambalaje;
arhitectură; artă grafică şi design; programare
şi consultanţă pentru calculatoare; consiliere
în domeniul construcţiilor; stabilirea de
planuri pentru construcţii; conversia datelor şi
a programelor informatice; crearea, găzduirea
şi întreţinerea site-urilor web pentru terţi;
decoraţiuni interioare; servicii de design
vestimentar; elaborarea de programe;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închiriere de calculatoare şi programe
informatice; planificare urbanistică;
proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date; stilism (estetică
industrială); studiul şi dezvoltarea de noi
produse pentru terţi; servicii de protecţie
împotriva viruşilor informatici; autentificarea
operelor de artă; servicii de scanare.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către

terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
închirierea de îmbrăcăminte; acordarea de
licenţe de proprietate intelectuală; returnare de
obiecte găsite; servicii de pază şi protecţie;
servicii de supraveghere pentru copii mici;
servicii de shopping personalizat, pentru terţi;
design pentru centre comerciale, mall-uri,
magazine; servicii de lobby; servicii de
supraveghere pentru animalele de companie;
servicii matrimoniale; servicii de întâlnire;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01358
(151) 02.03.2012
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

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

(540)

AJUTĂ INIMA SĂ TE AJUTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Antibiotice de uz uman, produse
farmaceutice pe bază de antibiotice şi fără
antibiotice, prezentându-se sub formă de
pulberi, granule, soluţii, suspensii, capsule,
comprimate, drajeuri, unguente, creme,
supozitoare, ovule; aditivi pentru furaje
medicinale. 
35 Import - export, publicitate; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 5 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01372
(151) 02.03.2012
(732) MITROPOLIA MOLDOVEI SI

BUCOVINEI, Bdul. Ştefan cel Mare
şi Sfânt, Judeţul Iaşi, 700064, IAŞI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

VIN LITURGIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01373
(151) 02.03.2012
(732) MITROPOLIA MOLDOVEI SI

BUCOVINEI, Bdul. Ştefan cel Mare
şi Sfânt, Judeţul Iaşi, 700064, IAŞI
ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

VIN CULTIC

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01374
(151) 02.03.2012
(732) S.C. LOTUS CENTER S.A., Str.

Nufărului nr. 30, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

LOTUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; sondaje de opinie şi studii de piaţă;
culegerea de date într-un fişier central;
informări despre afaceri; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare;
servicii de abonare la publicaţii periodice;
locaţia de material publicitar; managementul
afacerilor, inclusiv legat de computerizarea de
date; tratamentul textelor (servicii de editare şi
redactare).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01375
(151) 02.03.2012
(732) S.C. SPHERA OFFICE BUSINESS

S.R.L., Str. Doiceşti nr. 10, bl. B2, ap.
24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ATHENAEUM CAFE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurant - cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01416
(151) 05.03.2012
(732) S.C. VREAU BILET S.R.L., Str.

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

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

(540)

ALEKSANDER PHILHARMONIC
ORCHESTRA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01427
(151) 05.03.2012
(732) S.C. AZUGA WATERS S.R.L., Str.

Av. Ştefan Sănătescu nr. 43, et. 2, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ICEBERG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01417
(151) 05.03.2012
(732) S.C. CIRAST S.R.L., Sat Goleştii de

Sus, judeţul Vrancea, , COMUNA
COTEŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01418
(151) 05.03.2012
(732) S.C. CIRAST S.R.L., Sat Goleştii de

Sus, judeţul Vrancea, , COMUNA
COTEŞTI ROMANIA 

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

(540)

APIS PUISORUL ENERGOPROTEIC
FORTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01419
(151) 05.03.2012
(732) S.C. CIRAST S.R.L., Sat Goleştii de

Sus, judeţul Vrancea, , COMUNA
COTEŞTI ROMANIA 

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

(540)

APIPLANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01420
(151) 05.03.2012
(732) FLUSCA DRAGOS FLORIN, Str.

Miletin nr. 58, sector 3, 030952,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

d'Oro tea

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar; oţet, sosuri condimente,
gheaţă.
35 Publicitate, conducerea şi adminstararea
afacerilor, lucrări de birou.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01386
(151) 06.03.2012
(732) C H I M I S L I U  B O G D A N

STEFANEL, Str. Laic Vodă nr. 14,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

agrimofert ingrasaminte chimice

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

  
(531) Clasificare Viena:061901; 270511;

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

clase:
1 Îngrăşăminte chimice şi produse azotoase.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
îngrăşămintelor chimice şi a produselor
azotoase (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01387
(151) 05.03.2012
(732) S.C. J & R ENTERPRISES S.R.L.,

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

(540)

SEROUSSI SILVER LABEL

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01429
(151) 05.03.2012
(732) S.C. BINDER INTERNATIONAL

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

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

(540)

Lustro rapido Ecco finito!

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270502;

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

clase:
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.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 21 şi 24 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01430
(151) 05.03.2012
(732) BALABAN CORINA MARINELA,

Str. Delfinului nr. 5, bl. P2, et. 6, ap.
18, judeţul Brăila, 810210, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

Je Segno

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 01431
(151) 05.03.2012
(732) S.C. C & A RICKY UNIVERSAL

S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr.
54A, nr. 54A, Jud. Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

PEGAS

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

12 Biciclete, triciclete, trotinete şi piese de
schimb pentru acestea.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01388
(151) 05.03.2012
(732) S.C. J & R ENTERPRISES S.R.L.,

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

(540)

SEROUSSI BLACK LABEL

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01396
(151) 05.03.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

Fares 1929 profesioniştii plantelor
farederm

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, soluţii din din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01432
(151) 05.03.2012
(732) S.C. C & A RICKY UNIVERSAL

S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr.
54A, nr. 54A, Jud. Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

TOHAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Biciclete, triciclete, trotinete şi piese de
schimb pentru acestea.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01389
(151) 05.03.2012
(732) S.C. ATLANTIC SECURITY

LOGISTIC S.R.L., Str. Triunghiului
nr. 34, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ATLANTIC SECURITY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţa în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01390
(151) 05.03.2012
(732) S.C. ARCTIC S.A., Str. 13

Decembrie nr. 210, jude ţul
Dâmboviţa, 135200, GĂEŞTI
ROMANIA 

(540)

arctic TET Tehnologie de Economisire pe
Termen Lung

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260118;

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

clase:
7 Maşini de spălat rufe; maşini de spălat vase;
aspiratoare.
11 Aparate frigorifice electrice cu compresor
pentru uz casnic; hote; aragazuri; plite şi
cuptoare incorporabile.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 7 şi 11 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01397
(151) 05.03.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

Fares 1929 Theia Fruit Garden

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01433
(151) 05.03.2012
(732) LOCIC MARIUS, Calea Dorobanţi

nr. 182, ap. 4, sector 1, 010583,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRACULA TRANSILVANYAN
SPIRITS

  
(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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01434
(151) 05.03.2012
(732) LOCIC MARIUS, Calea Dorobanţi

nr. 182, ap. 4, sector 1, 010583,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRACULA TRANSILVANIA

  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01435
(151) 05.03.2012
(732) LOCIC MARIUS, Calea Dorobanţi

nr. 182, ap. 4, sector 1, 010583,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRACULA TRANSILVANYAN
SECRETS

  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01391
(151) 05.03.2012
(732) S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCUREŞTI PROPODERM

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

270502; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Produse farmaceutice de uz uman şi
veterinar; produse sanitare de uz medical;
plasturi, materiale de pansat; materiale;
dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01398
(151) 05.03.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

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

(540)

Fares 1929 Theia Celebration

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01384
(151) 06.03.2012
(732) S . C .  A  &  B  P H A R M

CORPORATION S.R.L., Broşteni,
jud. Neamţ, 617018, BAHNA
ROMANIA 

(540)

OXYGEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01392
(151) 05.03.2012
(732) COMAN CLAUDIU VALENTIN,

Str. Cloşca nr. 5, bl. PS11B, et. 1, ap.
61, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

AL DOILEA PAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii şi transmitere de emisiuni
radio-tv.
41 Educaţie; realizare documentar tv.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01399
(151) 05.03.2012
(732) S.C. MERKALL S.R.L., Calea

Victoriei nr. 64, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

COCOŞUL DE AUR

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

  (531) Clasificare Viena:030703; 270502;
290115;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01393
(151) 05.03.2012
(732) S.C. NORDEXIM S.R.L., Str.

Parteneriatului nr. 24, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

NORDEXIM

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01385
(151) 06.03.2012
(732) S . C .  A  &  B  P H A R M

CORPORATION S.R.L., Broşteni,
jud. Neamţ, 617018, BAHNA
ROMANIA 

(540)

OXYGEN PHARMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01423
(151) 05.03.2012
(732) INVENTA - AGENŢIE DE

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul. Corneliu Coposu, nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3, 030602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SENIOR RIDERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01424
(151) 05.03.2012
(732) S.C. ROHRER INTERSPED S.R.L.,

Bdul. Iuliu Maniu nr. 602 B, sector 6,
061129, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ROHRER INTERSPED
(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 01407
(151) 05.03.2012
(732) S.C. TRAVEL PLAZA S.R.L., Str.

Pictor Theodor Aman, nr. 94, et. 4,
Jud. Bacău, 600164, BACĂU
ROMANIA 

(540)

TRAVELPLAZA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01400
(151) 05.03.2012
(732) S.C. ZANGUARD S.R.L., Str. Unirii

bl.6, sc. 1, et. 1, sc. 1, et. 1, judeţul
Gorj, , TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

S.C. ZANGUARD S.R.L PAZA

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

 (531) Clasificare Viena:010125; 240111;
240115; 270508;  

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

39 Transport valori monetare.
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01401
(151) 05.03.2012
(732) S.C. BIGRALI GRUP S.R.L., B-dul

Alexandru Obregia nr. 33, bl. O3, sc.
4, et. 5, ap. 142, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LE BOUDOIR

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01394
(151) 05.03.2012
(732) CRISTEA GH. JEAN, Şos. Olteniţei

nr. 58, bl. 11B, sc. 2, ap. 62, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL "ION
FLOREA", Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

FIRE CONCEPT engineering SISTEME
ACTIVE SI PASIVE DE PROTECTIE LA
INCENDIU PROIECTARE, EXECUTIE
SI INTRETINERE

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:011505; 260403;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii; montaj în
domeniul construcţiilor civile, industriale,
edilitare; instalaţii sanitare; instalaţii de
echipamente pentru detecţie, semnalizare,
alarmare, limitare şi stingere a incendiilor;
lucrări anexe celor de construcţii ca de
exemplu inspecţia planurilor de construcţii;
lucrări de izolare şi dotare a clădirilor în
vederea prevenirii, limitării şi stingerii
incendiilor, servicii referitoare la construcţia
de clădiri, la instalaţii de echipamente şi
instalaţii de detecţie, alarmă şi stingere a
incendiilor; instalări de stingătoare, de

dispozitive de protecţie şi salvare; de
detectoare şi avertizoare de incendiu, de
dispozitive şi instrumente pentru alarmare;
instalări de construcţii metalice şi
subansamble de construcţii metalice, fixe sau
transportabile, trape, şi de alte produse
metalice; supervizarea instalării, asistenţă
tehnică, reparaţii şi întreţinere (service) a
instalaţiilor, echipamentelor şi subansamblelor
de detecţie, semnalizare, de alarmă, de
limitare şi de stingere a incendiilor; repararea
articolelor din metal; verificarea, reîncărcarea
şi repararea stingătoarelor de incendiu;
întreţinere şi reparaţii autovehicule;
întreţinerea şi repararea autospecialelor
destinate apărării împotriva incendiilor.
40 Tratamente de protecţie contra incendiilor
pentru metale, lemn, construcţii prin vopsire,
ignifugare, termoprotecţie de instalaţii şi alte
asemenea; aplicarea de produse chimice
vopsele, lacuri, substanţe de protecţie
împotriva focului.
42 Inginerie şi consultanţă tehnică legată de
aceasta, proiectare inginerească şi în special
proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de
limitare şi stingere a incendiilor, asistenţă
tehnică, încercări de materiale, studii şi
proiecte tehnice; proiectarea sistemelor şi
instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi
alertare în caz de incendiu, consultanţă
profesională în domeniu, consultanţă tehnică
şi expertize tehnice în domeniul riscului de
incendiu şi a echipamentelor de detecţie, de
semnalizare, de alarmă şi de stingere a
incendiilor; utilizarea şi dezvoltarea
programelor de calculator în domeniu;
activităţi de testări şi analize tehnice, de
elaborare de studii tehnice, control de cakitate
în domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01425
(151) 05.03.2012
(732) S.C. ROHRER INTERSPED S.R.L.,

Bdul. Iuliu Maniu nr. 602 B, sector 6,
061129, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ROHRER GROUP INTELLIGENT
LOGISTICS

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
270524;  

(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 01395
(151) 05.03.2012
(732) NAUMESCOU-DON RADU

NICOLAS DUMITRU, Str. Sfinţii
Voievozi ap. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TELENEWS Nicolas Don

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270502;  
(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.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
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mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01402
(151) 05.03.2012
(732) GHEZEA MITRUS, Jud. Călăraşi, ,

SAT CĂSCIOARELE ROMANIA 

(540)

M MIZA PUBLICATIE NATIONALA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270521;  

(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; în special publicarea de texte
publicitare, redactarea de texte publicitare,
difuzarea de material publicitar (imprimate,
eşantioane), difuzarea de anunţuri publicitare,
publicitate realizată în cadrul unei reţele
informatice sau online, publicitate prin
corespondenţă. 
40 Servicii de tipărire a publicaţiilor (reviste,
ziare). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; în special publicarea şi
redactarea de texte, reportaje fotografice,
publicare cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01403
(151) 05.03.2012
(732) ASOCIATIA NATIONALA

P E N T R U  P R O T E C T I A
C O N S U M A T O R I L O R  S I
P R O M O V A R E A
P R O G R A M E L O R  S I
STRATEGIILOR DIN ROMANIA,
Str. Munteniei nr.8, judeţul Braşov,
500209, BRASOV ROMANIA 

(540)

CONSUMATOR EUROPEAN.RO

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01408
(151) 05.03.2012
(732) S.C. SPRINT TRADE S.R.L., Str.

Jonny Weissmuler nr. 10/B, jud.
Timiş , 300474, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE,  Str .Mart i r
L e o n t i n a  B a n c i u  n r
6 , s c . A , a p . 1 1 0 , j u d . T i m i ş ,
TIMIŞOARA

(540)

YUGO

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260111; 270502;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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
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excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice

semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
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
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pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, 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 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 01404
(151) 05.03.2012
(732) SCHROTTER IRINA ADRIANA,

Str. Aleea Petru Poni nr. 3, jud. Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(732) PALIE MARIAN, Str. Banu Udrea nr
10, bl. H6, sc. 1, ap. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

C4US CREATIVE FOR US

  
(531) Clasificare Viena:270711;  

(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; constituire baze de date.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01405
(151) 05.03.2012
(732) S.C. DOLCE AMON S.R.L., Str.

Renului nr. 3, bl. 49D, sc. A, et. 4, ap.
22, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FILUTKI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Drajeuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01409
(151) 05.03.2012
(732) S.C. DATACRYPT S.R.L., Str.

Splaiul Unirii nr. 9, bl. 3, sc. A, et. 10,
ap. 59, jud. Ilfov, 077160, POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

DATACRYPT

  
(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
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01410
(151) 05.03.2012
(732) EFTIMIE OVIDIU-IONUT, Sat

Hărman, Str. Garofiţei nr. 825, Jud.
Braşov, , COMUNA HĂRMAN
ROMANIA 

(540)

PRIN BRASOV

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01411
(151) 05.03.2012
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

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

(540)

FOCUS

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01412
(151) 05.03.2012
(732) S.C. INITIUM CERT S.R.L., B-dul

Basarabia nr. 73, bl. A18, sc. 1, et. 7,
ap. 22, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SYSTEM CERTIFICATION INITIUM
CERT

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:011108; 260104;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01413
(151) 05.03.2012
(732) S.C. KLAIN S.R.L., Str. Partizanilor

nr. 33, jud. Cluj, 400240, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

CAZARE.INFO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01414
(151) 05.03.2012
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, et.2, sector
3, *, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PRIMESTE DREPTUL DE A FI
SANATOS!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01415
(151) 05.03.2012
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, et.2, sector
3, *, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OSOFIT

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01454
(151) 06.03.2012
(732) DOMINTE IOAN ALEXANDRU,

Str. Alecu Russo nr. 2, bl. E2, sc. B,
ap. 16, judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

CAPRICIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie: genţi.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01442
(151) 06.03.2012
(732) S.C. GLOBAL REAL INVEST

S.R.L., Şos. Bucureşti Nord nr. 14,
judeţul Ilfov, , PIPERA-VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

PIATA CENTRALA PIPERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01443
(151) 06.03.2012
(732) S.C. GLOBAL REAL INVEST

S.R.L., Şos. Bucureşti Nord nr. 14,
judeţul Ilfov, , PIPERA-VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

PIATA PIPERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01455
(151) 06.03.2012
(732) S.C. CRAMELE RECAS S.A.,

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

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

(540)

TE IUBESC MULT !

  
(531) Clasificare Viena:020317; 020901;

090110; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01456
(151) 06.03.2012
(732) S.C. J & N ENTERTAINMENT

S.R.L., Calea Călăraşilor nr. 253, bl.
67, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 3,
021405, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AROMA Express

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290113;  
(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, mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01457
(151) 06.03.2012
(732) S.C. HELION SECURITY S.R.L.,

Str. Andrei Mureşanu bl. AN6, parter,
judeţul Bihor, , ŞTEI ROMANIA 

(540)

h helion SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01440
(151) 06.03.2012
(732) DENISA RADIAN, Str. Oltarului nr.

8, ap. 1, sector 2, 020764,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

3 Preparate pentru albit Õi alte substanÛe
pentru sp|lat; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi Õlefuire; s|punuri;
parfumerie, uleiuri esenÛiale, cosmetice,
loÛiuni pentru p|r; produse pentru
îngrijirea dinÛilor.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01458
(151) 06.03.2012
(732) S.C. AMB WINE COMPANY

S.R.L., Str. Jean Texier nr. 3, et. 4, ap.
5, sector 1, 011901, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LILIAC Transylvanian Wines

  
(531) Clasificare Viena:030717; 030723;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01441
(151) 06.03.2012
(732) S.C. GLOBAL REAL INVEST

S.R.L., Şos. Bucureşti Nord nr. 14,
judeţul Ilfov, , PIPERA-VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

PIATA AGROALIMENTARA PIPERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 3/2012/10

(210) M 2012 01445
(151) 06.03.2012
(732) OLARU MADALINA, Şos.

Alexandriei nr. 10, bl. PC2, sc. A, et.
8, ap. 34, , 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)

CONFORT URBAN
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270503;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01459
(151) 06.03.2012
(732) S.C. AMB WINE COMPANY

S.R.L., Str. Jean Texier nr. 3, et. 4, ap.
5, sector 1, 011901, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LILIAC Transylvanian Wines

  
(531) Clasificare Viena:030723; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01436
(151) 06.03.2012
(732) S.C. CALIPSO S.R.L., Str. Crişan nr.

3 ,  Jude ţu l  I l f ov ,  077190 ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

KATIUSA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01446
(151) 06.03.2012
(732) S.C. YAMENKA DONNA S.R.L.,

Aleea Mizil nr. 6, bl. C2, et. 2, ap. 70,
sector 3, 032347, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

enterTRAINING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea şi conducerea de conferinţe,
organizarea şi conducerea de congrese,
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizarea şi conducerea de simpozioane,
organizarea şi conducerea de workshop-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01447
(151) 06.03.2012
(732) S.C. MERIDIAN BUSINESS

GROUP S.R.L., Str. Turnu Măgurele
nr. 52-62, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAXI FINDER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

(transporturi cu taxiuri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01437
(151) 06.03.2012
(732) S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr.103-105, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HIDROCONSTRUCTIA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2726C, 2736C)

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografie, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
12 Vehicule de tip subteran.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn.
29 Carne, peşte.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente.
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43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01439
(151) 06.03.2012
(732) S.C. EKO ONLINE MEDIA S.R.L.,

Str. Gabor Aron nr. 18, Jud. Harghita,
,  O D O R H E I U  S E C U I E S C
ROMANIA 

(540)

uh.ro

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01406
(151) 06.03.2012
(732) S.C. SEPHARD CASA S.R.L., Str.

Avântului nr. 23, jud. Bacău, 601124,
ONEŞTI ROMANIA 

(540)

BRICO MARKET

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

  
(531) Clasificare Viena:260402; 260418;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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
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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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01460
(151) 06.03.2012
(732) S.C. AMB WINE COMPANY

S.R.L., Str. Jean Texier nr. 3, et. 4, ap.
5, sector 1, 011901, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LILIAC TRANSYLVANIAN WINES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01461
(151) 06.03.2012
(732) S.C. AMB WINE COMPANY

S.R.L., Str. Jean Texier nr. 3, et. 4, ap.
5, sector 1, 011901, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLUE MOON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, vin.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01462
(151) 06.03.2012
(732) S.C. AMB WINE COMPANY

S.R.L., Str. Jean Texier nr. 3, et. 4, ap.
5, sector 1, 011901, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUNSHINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01448
(151) 06.03.2012
(732) S.C. EUROMA SPORT S.R.L., Str.

Câmpul Pâinii nr. 3A, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăsesti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4
BUCURESTI

(540)

EUROMA SPORT

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260401;

260418; 270502;  
(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane; bice şi articole
de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01463
(151) 06.03.2012
(732) S.C. AIR FLEX S.R.L., Str. Amman

nr. 35, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Airflex packaging Wrapped around your
business

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011501; 011511;

270511; 270519; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Folii metalice pentru ambalare şi
împachetare, folii saci şi săculeţi din material
plastic pentru ambalat; folii cu bule de aer, din
material plastic, pentru ambalarea sau
condiţionarea mărfurilor.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi

produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate, materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice, materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante.
39 Servicii referitoare la ambalarea şi
împachetarea mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01449
(151) 06.03.2012
(732) S.C. ELECTRIC PLUS S.R.L., Str.

Arcasie Septilici nr. 60, judeţul Bacău,
600234, BACĂU ROMANIA 

(540)

talk talk

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

  
(531) Clasificare Viena:160125; 270502;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de telefonie mobilă (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01450
(151) 06.03.2012
(732) S.C. SACRED SATYA S.R.L., Str.

Palisandrului nr. 35, et. 1, ap. 3, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SATYA

  
(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); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaje; caractere
tipografice; forme de tipar.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01451
(151) 06.03.2012
(732) NESTOR NESTOR DICULESCU

KINGSTON PETERSEN SCA, Şos.
Bucureşti-Ploieşti 1A, Bucharest
Business Park, Corp A, Intr. A, et. 4,
sector 1, 013681, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GOURMET BREAKS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01452
(151) 06.03.2012
(732) S.C. RADIO GIURGIU S.R.L., Sat

Crevedia Mare, Judeţul Giurgiu, ,
C O M .  C R E V E D I A  M A R E
ROMANIA 

(540)

Radio Giurgiu radioul orasului tau
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  (531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01453
(151) 06.03.2012
(732) S.C. PIROŞ SECURITY FORCE

S.R.L., Str. Episcopiei nr. 18, ap. 1,
judeţul Arad, , ARAD ROMANIA 

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

(540)

PIROS FORCE SECURITY

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

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030117;

240125; 240924; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport securizat de bunuri şi

persoane; depozitare. 
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere, de
pază şi de protecţie a bunurilor, a persoanelor
şi colectivităţilor; agenţii de detectivi şi
activităţi specifice de detectivistă, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări şi anchete
privind persoanele dispărute, consultanţă în
materie de pază şi securitate, pază contra
incendiilor; servicii de monitorizare (pază) şi
intervenţie sisteme de pază securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01470
(151) 07.03.2012
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VEDETE ON LINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
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promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01471
(151) 07.03.2012
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANTENA3.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),

programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01472
(151) 07.03.2012
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞTIRILE DE DIMINEAŢĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01473
(151) 07.03.2012
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEWS MAGAZINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
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37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01474
(151) 07.03.2012
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VDTONLINE.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator

(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01475
(151) 07.03.2012
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDIŢIE DE WEEKEND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01506
(151) 07.03.2012
(732) S.C. PALA S.R.L., Str. Gloriei nr. 56,

jud Ilfov, , 1 DECEMBRIE
ROMANIA 

(540)

FESTIVAL HALI

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

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050521;

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

clase:
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
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 01507
(151) 07.03.2012
(732) S.C. PALA S.R.L., Str. Gloriei nr. 56,

jud Ilfov, , 1 DECEMBRIE
ROMANIA 

(540)

Reyhan CARPET

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270524;

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

clase:
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01508
(151) 07.03.2012
(732) S.C. PALA S.R.L., Str. Gloriei nr. 56,

jud Ilfov, , 1 DECEMBRIE
ROMANIA 

(540)

PALA CARPET

(591) Culori revendicate:roşu, galben-auriu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01509
(151) 07.03.2012
(732) S.C. LA VILLA S.R.L., Str.

Mărgelelor nr. 139-143, ap. 15, sector
6, 062302, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
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LA CAVE DE BUCAREST

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
43 Restaurante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01477
(151) 07.03.2012
(732) S.C. ADN PURCHASING S.R.L.,

Bd. Revoluţiei nr. 78, ap. 1A, judeţul
Arad, , ARAD 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)

the booze

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270519;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01478
(151) 07.03.2012
(732) S.C.  PROTECTION DAK

SECURITY S.R.L., Şos. Pantelimon
nr. 334, bl. 30, sc. 1, et. 4, ap. 34,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTECTION DAK SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb

  
(531) Clasificare Viena:011108; 090110;

240115; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
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39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01510
(151) 07.03.2012
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.

Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEROCOSSEN BODY LINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice pentru îngrijirea
corpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01479
(151) 07.03.2012
(732) S.C. GRAFOPRINT S.R.L., DN 59,

KM 8+550, Bloc Hala Industrială,
jude ţul Timiş ,  ,  CHISODA
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)

Tipografia GRAFOPRINT

(591) Culori revendicate:roÕu, verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01494
(151) 07.03.2012
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, ,

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

METOSUCCINAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, şi anume produse
pentru tratamentul bolilor cardiovasculare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01480
(151) 07.03.2012
(732) S.C. GRAFOPRINT S.R.L., DN 59,

KM 8+550, Bloc Hala Industrială,
jude ţul Timiş ,  ,  CHISODA
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)

ETICHETA vinde produsul, noi tipărim
ETICHETA !
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01511
(151) 07.03.2012
(732) SHINE TV LIMITED, Primrose

Studio, 109 Regent's Park Road, NW1
8UR, LONDRA REGATUL UNIT 

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

(540)

m

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare digitale; mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 3/2012/10

marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor, calculatoare; software de
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor; înregistrări audio, video şi de
date; filme cinematografice şi fotografice;
discuri de picup, discuri, benzi, casete,
cartuşe, cartele şi alte suporturi, toate cu sau
pentru înregistrări audio, înregistrări teatrale
şi video, date, imagini, jocuri, grafică, text,
programe sau informaţii; compact discuri
interactive şi CD ROM-uri; discuri video
digitale (DVD-uri); software şi software
integrat de calculator; software pentru
telefoane mobile şi dispozitive electronice
mobile; echipament pentru jocuri pe calculator
adaptat pentru utilizare cu un ecran sau
monitor de afişare extern; muzică digitală,
publicaţii electronice, software de calculator,
înregistrări audio şi video descărcabile de pe
internet.
41 Educaţie: instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie şi
divertisment; producţia, prezentarea şi
distribuirea de opere şi materiale audio şi
video inclusiv programe de televiziune,
programe de radio şi filme; distribuirea de
opere şi materiale audio şi video inclusiv
programe de televiziune şi filme; furnizarea de
publicaţii electronice on-line nedescărcabile;
furnizarea de site-uri web de educaţie şi
divertisment; publicarea de reviste online;
organizarea de evenimente de divertisment
live, expoziţii şi turnee (roadshows);
televiziune interactivă; jocuri interactive;
divertisment interactiv; producţia şi
prezentarea de concursuri, jocuri şi
divertisment filmat în studio (studio
entertainment).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01481
(151) 07.03.2012
(732) S.C. GRAFOPRINT S.R.L., DN 59,

KM 8+550, Bloc Hala Industrială,
jude ţul Timiş ,  ,  CHISODA
ROMANIA 

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

(540)

Tipar adaptat oricărei afaceri !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01495
(151) 07.03.2012
(732) S.C. BLACKWATER FORCE

S.R.L., Str. Alexandrina nr. 10,
sectorul 1, 011441, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BLACKWATER FORCE

(531) Clasificare Viena:030701; 240109;
270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01488
(151) 07.03.2012
(732) S.C. CHRISTIAN TOUR -

OPERATOR DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Smârdan nr. 7, etaj II,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Creator de călătorii

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01512
(151) 07.03.2012
(732) SHINE TV LIMITED, Primrose

Studio, 109 Regent's Park Road, NW1
8UR, LONDRA REGATUL UNIT 

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

(540)

MASTERCHEF

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare digitale; mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor, calculatoare; software de
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor; înregistrări audio, video şi de
date; filme cinematografice şi fotografice;
discuri de picup, discuri, benzi, casete,
cartuşe, cartele şi alte suporturi, toate cu sau
pentru înregistrări audio, înregistrări teatrale şi
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video, date, imagini, jocuri, grafică, text,
programe sau informaţii; compact discuri
interactive şi CD ROM-uri; discuri video
digitale (DVD-uri); software şi software
integrat de calculator; software pentru
telefoane mobile şi dispozitive electronice
mobile; echipament pentru jocuri pe calculator
adaptat pentru utilizare cu un ecran sau
monitor de afişare extern; muzică digitală,
publicaţii electronice, software de calculator,
înregistrări audio şi video descărcabile de pe
internet.
41 Educaţie: instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie şi
divertisment; producţia, prezentarea şi
distribuirea de opere şi materiale audio şi
video inclusiv programe de televiziune,
programe de radio şi filme; distribuirea de
opere şi materiale audio şi video inclusiv
programe de televiziune şi filme; furnizarea de
publicaţii electronice on-line nedescărcabile;
furnizarea de site-uri web de educaţie şi
divertisment; publicarea de reviste online;
organizarea de evenimente de divertisment
live, expoziţii şi turnee (roadshows);
televiziune interactivă; jocuri interactive;
divertisment interactiv; producţia şi
prezentarea de concursuri, jocuri şi
divertisment filmat în studio (studio
entertainment).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01513
(151) 07.03.2012
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

FLEXIMOBIL

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

5 SubstanÛe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01482
(151) 07.03.2012
(732) S . C .  C O N S U L T A N T A

PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Soldat Zambila Ioniţă nr.
4, bl. 7D, sc. A, et. 5, ap. 23, camera 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

escapade music

(591) Culori revendicate:albastru, mov

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01496
(151) 07.03.2012
(732) TORRES ANDREEA GABRIELA,

Str. Drumul Timonierului nr.6, bl.
111B, sc. A, ap. 7, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Glamour by A.T.

  
(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. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01489
(151) 07.03.2012
(732) S.C. CHRISTIAN TOUR -

OPERATOR DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Smârdan nr. 7, etaj II,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Travel Concept Store

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01514
(151) 07.03.2012
(732) S . C .  A C T I V  S E R V I C I I

MEDICALE LA DOMICILIU
S.R.L., Str. Dragoş Vodă nr. 22,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ex Medica Experţi în sănătate

(591) Culori revendicate:violet, verde

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

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

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente. 
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01490
(151) 07.03.2012
(732) NATURALIA COMERCIAL

TRADING S.R.L., Str. Erou Mircea
Marinescu nr. 8, jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Naturalia Bio

(591) Culori revendicate:roÕu, verde,
galben

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050521;

270507; 270508; 290113;  
(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.
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 01483
(151) 07.03.2012
(732) S.C. EXPOLL S.R.L., Bd.

Independenţei nr. 33, C1-5, P, cam. 2,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Clasa 1e

(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270521;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01515
(151) 07.03.2012
(732) S.C. PRIMA PAP S.R.L., Str. Vasile

Alecsandri nr. 14, sc. F, ap. 34, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420010, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

UNIVERSAL 3,79+

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01484
(151) 07.03.2012
(732) S.C. EXPOLL S.R.L., Bd.

Independenţei nr. 33, C1-5, P, cam. 2,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

De Dragobete, iubeşte româneşte !

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01485
(151) 07.03.2012
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Str.

Traian nr.36, judeţul Cluj, 400046,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

HERMANNSTADT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01516
(151) 07.03.2012
(732) S.C. MOTORECO PARTS S.R.L.,

Aleea Plenita nr. 4, bl. Y8, sc. 2, et. 2,
ap. 31, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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AUTOECO

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 01491
(151) 07.03.2012
(732) B O R A  M A D A L I N A

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Str. N.Bălcescu nr.
4, judeţul Dolj, 205200, CALAFAT
ROMANIA 

(540)

Madette

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajeleale acestora,

produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01497
(151) 07.03.2012
(732) TRACK TEC S.A, ul Postepu 21,,

02-676, VARSOVIA POLONIA 
(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,

Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

TRACKTEC

(591) Culori revendicate:negru, gri, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Traverse de cale ferată din metal, material
de cale ferată din metal, elemente de oţel cale
ferată căi permanente, inclusiv macazuri de
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cale ferată şi componente ale acestora, inimi
de macaz plate, succesiune ecartament, ace de
macaz, materiale de construcţie din metal;
clădiri transportabile de metal; materiale de
metal pentru cale ferată, substraturi pentru
cale ferată, şine de cale ferată, ace, inimi de
macaz şi piese pentru acestea; cabluri
ne-electrice şi fire din metal comun; feronerie,
articole mici separate de fierărie; ţevi şi tuburi
de metal; produse de metal comun neincluse
în alte categorii; eclise de metal pentru şine de
cale ferată, pârghii de macaz sau dispozitive
de manevrare, vinciuri (tije), dispozitive
pentru blocarea poziţiei finale ale acelor de
macaz, dispozitive metalice de blocare.
7 Material rulant pentru şine de cale ferată.
9 Dispozitive de control al traficului feroviar,
echipament teletehnic, dispozitive de
semnalizare feroviare, dispozitive de
semnalizare rutiere; aparate pentru siguranţa
traficului feroviar; dispozitive şi instrumente
de măsurare, semnalizare, verificare
(supraveghere), dispozitive de monitorizare a
poziţiei acelor de macaz, ace de macaz cu
senzori pentru roţi, dispozitive cu control la
distanţă pentru ace de macaz, dispozitive
pentru reglarea şi controlarea electricităţii
utilizate în transportul feroviar; aparate
electrodinamice pentru controlul la distanţă al
acelor de macaz, aparate electrodinamice
pentru controlul la distanţă al semnalelor,
teleruptoare, întrerupătoare automate, aparate
electrodinamice pentru controlul la distanţă al
acelor de macaz, aparate electrodinamice
pentru controlul la distanţă, aparate pentru
siguranţa traficului feroviar , aparate automate
pentru controlul la distanţă al acelor de macaz,
dispozitive de măsurare a distanţei, aparate
pentru controlul şi protecţia traficului feroviar;
aparate de diagnostic pentru ace de macaz;
aparate pentru testarea dispozitivelor de ace
de macaz.
19 Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, panouri

de construcţii nemetalice, dale din ciment,
grinzi nemetalice, cadre nemetalice pentru
construcţii, traverse nemetalice pentru cale
ferată, traverse de beton, în special traverse de
beton pentru macazuri, traverse nemetalice
pentru cale ferată, elemente de construcţie de
beton, lespezi de pavaj nemetalice, dale de
pavaj nemetalice, parapete rutiere de siguranţă
nemetalice, balustrade de sprijin, ziduri de
siguranţă, plăci de beton şi ciment;
37 Construcţii, reparaţii şine de cale ferată,
întreţinerea şi repararea locomotivelor şi
vagoanelor (de cale ferată) de orice tip, şine
de cale ferată, ace de macaz, aparate,
echipamente şi sisteme de cale ferată,
administrarea reţelelor de cale ferată şi
structurilor aferente, asamblarea, întreţinerea
şi repararea dispozitivelor şi pieselor de
vehicule electrice şi electronice.
42 Cercetare ştiinţifică şi tehnologică şi
proiectarea aferentă, consultaţii arhitecturale,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
inginerie, cercetare în domeniul tehnologiei şi
ingineriei mecanice, planificare tehnică şi
dezvoltarea de căi ferate, suprafeţe rutiere de
macadam şi suprafeţe rutiere din alte
materiale; dezvoltarea pieselor de cale ferată,
în special macazuri, ace, conectori şi piese şi
mecanisme de antrenare ale acestora,
efectuarea de teste tehnice pentru produsele
menţionate; planificare proiectare tehnică în
domeniul sau pentru dimensionarea şi
dezvoltarea de sisteme de cale ferată, studii de
proiect tehnic, proiectare şi dezvoltare
echipament, inginerie, consultanţă tehnică,
proiectare industrială. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01464
(151) 07.03.2012
(732) S.C. A&B ACTIV DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Cozla nr. 8A, bl. A32, sc.
A, et. 2, ap. 7, sector 3, 032734,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A&B ACTIV DISTRIBUTION

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; recipiente pentru
depozitare documente (articole de birou).
35 Servicii de organizare şi gestionare a unei
baze de date (arhivare), consultanţă pentru
servicii de management al documentelor,
publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de
printare/scanare.
37 Servicii de asistenţă, instalare, configurare,

mentenanţă destinate întreţinerii şi
funcţionării sistemelor IT.
38 Telecomunicaţii, servicii de accesare a
documentelor depozitate.
39 Servicii de arhivare fizică şi electronică a
documentelor, servicii de transport şi
depozitare documente pentru arhivare.
40 Tratament de materiale, distrugere
materiale confidenţiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, servicii de
analiză şi cercetare industrială, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator referitoare la arhivare.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
protejare/securizare date, servicii de curăţenie,
deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01492
(151) 07.03.2012
(732) STAN DUMITRU PAUL, Str. Luica

nr. 17, bl. 5, ap. 17, sector 4, 040983,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Echidistant.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicare presa tipărită, publicare on-line,
prelucrare texte, paginare în scopuri
publicitare, publicare texte publicitare,
publicitate on-line, redactare texte publicitate,
reproducere de documente, revista presei,
sondaje de opinie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01498
(151) 07.03.2012
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

George Constantinescu nr.2, sector 2,
, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Inima ta contează! Ai grijă de ea!

  
(531) Clasificare Viena:020901; 261113;

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

clase:
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice, clişee,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, produse de imprimerie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii editoriale şi redacţionale
(redactare, tehnoredactare, tratarea textelor).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni. 
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01486
(151) 07.03.2012
(732) ASOCIATIA CULTURALA

MEDIAEVALICA, Str. Pricopan nr.
64, bl. 17, sc. 2, parter, ap. 24, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Transylvanian Vampirology SUMMER
SCHOOL

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:230125; 240115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01487
(151) 07.03.2012
(732) S.C. TUIO SOCIAL MEDIA S.R.L.,

Str. Mihai Eminescu nr. 118,
mansardă, Sat Izvorani, judeţul Ilfov,
, COMUNA CIOLPANI ROMANIA

(540)
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lulubox

(591) Culori revendicate:negru, alb, roz

  
(531) Clasificare Viena:090110; 2701;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01465
(151) 07.03.2012
(732) HASCEVHER METAL SANAYI

VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Organize Sanayi Bolgesi 17, Cadde
no. 4, , KAHRAMANMARAŞ
TURCIA 

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

(540)

MAXSTAR

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

8 Scule Õi instrumente de mân| acÛionate
manual; cuÛite, furculiÛe Õi linguri; arme
albe; aparate de ras; tacâmuri de toate
tipurile, furculiÛe, linguri, cuÛite de
buc|t|rie, instrumente de t| iat
non-electronice, instrumente pentru
tocare Õi cojire incluse în clasa 08.
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; oale de
toate tipurile, caserole, oale sub presiune,
fierbătoare şi ceainice din oţel inoxidabil,
ustensile de gătit electrice incluse în clasa 11.
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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01493
(151) 07.03.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1

Toranomon, Minato-ku, , TOKYO
JAPONIA 

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

(540)

WINSTON FREE XSTYLE
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(300) Prioritate invocată:
 /09.02.2012/RU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01499
(151) 07.03.2012
(732) S.C. BILGA PREST S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 204 (fost 281), hala 3,
fosta fermă nr. 4, camera nr. 1, judeţul
Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

BILGA PREST METALWORKS

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270507;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice.
37 Construcţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01500
(151) 07.03.2012
(732) POPESCU CRISTIAN LEONARD,

Str. Minerva nr. 1, bl. 67, sc. A, ap.
35, judeţul Prahova, 100215,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Libraria Univers

  
(531) Clasificare Viena:010125; 260116;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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 01466
(151) 07.03.2012
(732) HASCEVHER METAL SANAYI

VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Organize Sanayi Bolgesi 17, Cadde
no. 4, , KAHRAMANMARAŞ
TURCIA 

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

(540)

home PERFECT

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras; tacâmuri de toate tipurile,
furculiţe, linguri, cuţite de bucătărie,
instrumente de tăiat non-electronice,
instrumente pentru tocare şi cojire incluse în
clasa 08.
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; oale de
toate tipurile, caserole, oale sub presiune,
fierbătoare şi ceainice din oţel inoxidabil,
ustensile de gătit electrice incluse în clasa 11.
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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01501
(151) 07.03.2012
(732) BEE - FEE CONSULTING, ul.

Sarmacka 11 lok. 51, NIP
77-120-13-08, 02-972, WARSZAWA
(Varşovia) POLONIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

Vita min Vegas
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01467
(151) 07.03.2012
(732) S.C. FLY TIME EMPRETEC

S.R.L., Str. Remus nr. 10, ap. 7,
demisol, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fly Time

(591) Culori revendicate:alb, gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:180501; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01502
(151) 07.03.2012
(732) BEE - FEE CONSULTING, ul.

Sarmacka 11 lok. 51, NIP
77-120-13-08, 02-972, WARSZAWA
(Varşovia) POLONIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

HANGOVER VEGAS
  
(531) Clasificare Viena:050105; 050112;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01503
(151) 07.03.2012
(732) BEE - FEE CONSULTING, ul.

Sarmacka 11 lok. 51, NIP
77-120-13-08, 02-972, WARSZAWA
(Varşovia) POLONIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

SPORT VEGAS

  
(531) Clasificare Viena:011509; 241517;

270503; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01504
(151) 07.03.2012
(732) BEE - FEE CONSULTING, ul.

Sarmacka 11 lok. 51, NIP
77-120-13-08, 02-972, WARSZAWA
(Varşovia) POLONIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

VEGAS coffee POWER ENERGY
DRINK

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01505
(151) 07.03.2012
(732) BADESCU ADRIAN, Str. Sibiu nr. 8,

judeţul Timiş, 300014, TIMIŞOARA
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)

MEDDIQ

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

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270508;

290114;  
(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; dezvoltarea
calculatoarelor. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii. 
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01468
(151) 07.03.2012
(732) S.C. DEVE PRODEXIM S.R.L.,

Calea Sîntandrei nr. 1, judeţul Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

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

(540)

FIORELA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01469
(151) 07.03.2012
(732) PPA MEGA STAR SECURITY

S.R.L., Str. Soldat Stelian Mihale nr.
6C, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

M S PPA SECURITY

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜




