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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 3/2012/saptamana 11
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01219
12.03.2012 S.C. GOLFSTORE S.R.L. TRANSILVANIA GOLF OPEN

2 M 2012
01220

12.03.2012 S.C. GOLFSTORE S.R.L. TRANSILVANIA GOLF

3 M 2012
01221

12.03.2012 S.C. GOLFSTORE S.R.L. GOLFSTORE

4 M 2012
01222

08.03.2012 S.C. X1R LOGISTIC S.R.L. AMTECOL THE MODERN
LUBRICANT

5 M 2012
01421

08.03.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH SPIDERMAN

6 M 2012
01426

08.03.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH S SUPERMAN

7 M 2012
01428

08.03.2012 S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.
MENCINICOPSCHI
GHEORGHE

DOCTOR MENCI

8 M 2012
01438

12.03.2012 S.C. BELTART S.R.L. Venom Vixen

9 M 2012
01476

09.03.2012 S.C. FOR GUARD SECURITY
S.R.L.

FOR GUARD SECURITY

10 M 2012
01517

09.03.2012 S.C. GLOBUS INC S.R.L. ROMAGAZINE

11 M 2012
01518

08.03.2012 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
NAVOBI ALBA IULIA

CS NAVOBI ALBA IULIA

12 M 2012
01519

08.03.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

HARAP ALB SuperErou, AVEM SI
NOI SUPER EROI

13 M 2012
01520

08.03.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

GREUCEANU SuperErou, AVEM SI
NOI SUPER EROI

14 M 2012
01521

08.03.2012 S.C. IMA CONCEPT S.R.L. Expert Water

15 M 2012
01522

08.03.2012 S.C. JOSI DISTRIBUTION
S.R.L.

JOSI lactate de calitate superioară

16 M 2012
01523

08.03.2012 SUTU CRISTIAN sutu.ro

17 M 2012
01524

08.03.2012 S.C. DEGO RETAIL CONCEPT
S.R.L.

MACIU PICIU
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18 M 2012
01525

08.03.2012 S.C. DEGO RETAIL CONCEPT
S.R.L.

MACIU PICIU

19 M 2012
01526

08.03.2012 BUDISTEANU SILVANA PENTRU SUCCES

20 M 2012
01527

08.03.2012 S.C. VALVIS HOLDING S.A. ROMANIA WHITE

21 M 2012
01528

08.03.2012 S.C. VALVIS HOLDING S.A. ROMANIA RED

22 M 2012
01529

08.03.2012 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

eMAG

23 M 2012
01530

08.03.2012 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

emag

24 M 2012
01531

08.03.2012 NOVARTIS AG INTADID

25 M 2012
01532

08.03.2012 CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCAT VASS
IULIA-ERZSEBET

VASS LAWYERS

26 M 2012
01533

08.03.2012 S.C. SOFTVENTURE S.R.L. KeyVision

27 M 2012
01534

08.03.2012 S.C. SOFTVENTURE S.R.L. SOFTVENTURE

28 M 2012
01535

08.03.2012 S.C. FLIPIO INTERACTIV S.R.L. MALL GUIDE

29 M 2012
01536

08.03.2012 S.C. VASS ADVISERS S.R.L. VASS Advisers

30 M 2012
01537

08.03.2012 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

Choco Divino Pleasure from Heaven

31 M 2012
01538

08.03.2012 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

Choco Divino

32 M 2012
01539

08.03.2012 S.C. GALERIA REAL S.R.L. galeriareal shpping total

33 M 2012
01540

08.03.2012 S.C. ECORECA FOOD S.R.L. VIOLA LOUNGE & BAR

34 M 2012
01541

08.03.2012 ASOCIATIA MASONICA A
RITULUI YORK DIN ROMANIA

ORDINUL CAVALERILOR
TEMPLIERI AI ARCULUI REGAL
SFANT (HRAKTP)

35 M 2012
01542

08.03.2012 ASOCIATIA MASONICA A
RITULUI YORK DIN ROMANIA

ORDINUL CRUCEA DE ONOARE A
RITULUI YORK (KYCH)

36 M 2012
01543

08.03.2012 S.C. APAVIL S.A. APAVIL
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37 M 2012
01544

08.03.2012 S.C. PRODBAC SECURITY
SERVICES S.R.L.

PRODBAC SECURITY SERVICES
SERVICII PENTRU PROTECTIE SI
PAZA

38 M 2012
01546

08.03.2012 S.C. LADY MARIA S.R.L. Lady Maria ... Doamna gusturilor !

39 M 2012
01547

08.03.2012 S.C. MARELBO PROD COM
S.R.L.

Marelbo Eleganţă şi calitate

40 M 2012
01548

08.03.2012 S.C. MARELBO PROD COM
S.R.L.

Marelbo SHOES

41 M 2012
01549

08.03.2012 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. Cele 7 minuni ale României

42 M 2012
01550

08.03.2012 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. MERCURY

43 M 2012
01551

08.03.2012 S.C. DECIS LVK S.R.L. Decis Lvk Dezinfecţie. Dezinsecţie.
Deratizare.

44 M 2012
01552

08.03.2012 S.C. GENERAL PROIECT S.R.L. CLICKNECTORS

45 M 2012
01553

08.03.2012 IOAN ISTRATE TRANSALPINA-deliciu la înălţime-

46 M 2012
01554

08.03.2012 S.C. NATEX INT S.R.L. A alba ROMANIA

47 M 2012
01557

08.03.2012 S.C. MEDIATICA S.R.L. COMPANIA NATIONALA DE
BARTERE SI COMPENSARI

48 M 2012
01558

12.03.2012 S.C. CENTRUL DE
CERCETARE AL
ALIMENTELOR FUNCTIONALE
AIVIA S.R.L.

AIVIA

49 M 2012
01559

12.03.2012 S.C. DEVIMARK API S.R.L. devimark

50 M 2012
01560

08.03.2012 S.C. DIAMOND EVENTS
GROUP S.R.L.

BURJO

51 M 2012
01561

08.03.2012 S.C. K-FEST SOLUTION S.R.L. Mariage Fest

52 M 2012
01562

08.03.2012 HERCESA INMOBILIARIA, S.A. HOTEL CISMIGIU

53 M 2012
01563

09.03.2012 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

MILK PLUS

54 M 2012
01564

09.03.2012 S.C. B&J TRADING CO S.R.L. B&J AUTO PARTS
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55 M 2012
01565

09.03.2012 S.C. REIS MEDICAL S.R.L. REIS medical Medicina Muncii

56 M 2012
01566

09.03.2012 DIACONU MARIA MAGDALENA ROMANIA FASHION TRENDS &
BRANDS

57 M 2012
01567

09.03.2012 S.C. INTERCOM TOPAZ S.R.L. INTERCOM TOPAZ

58 M 2012
01568

13.03.2012 DAMASARU DAN STELIAN VORCO VORCO

59 M 2012
01569

09.03.2012 S.C. PERFECT EVENTS ART
S.R.L.

KinderKraft

60 M 2012
01570

09.03.2012 S.C. RAFAELO ART S.R.L. Rafaelo ARTIST

61 M 2012
01571

09.03.2012 S.C. ASIL S.R.L. NOVA

62 M 2012
01572

09.03.2012 S.C. ASIL S.R.L. HYGIENEX

63 M 2012
01573

09.03.2012 NOVARTIS AG OLANTERA

64 M 2012
01574

09.03.2012 OK Money Finance Oy OK money

65 M 2012
01575

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. Perla Events

66 M 2012
01576

09.03.2012 S.C. METALIC ART S.R.L. Metalic Art

67 M 2012
01577

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. Sky Lantern

68 M 2012
01578

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. BrandGSM accessories

69 M 2012
01579

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. Procell accessories your colorful life

70 M 2012
01580

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. Mario Seppona

71 M 2012
01581

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. More Color

72 M 2012
01582

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. Lemontti

73 M 2012
01583

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. ColorAdor

74 M 2012
01584

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. Immagina
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75 M 2012
01585

09.03.2012 S.C. ARCO EXPERT S.R.L. Brand'Or

76 M 2012
01586

09.03.2012 S.C. PIZZERIA LA STRADA
S.R.L.

pizzeria Strada rustica 2008

77 M 2012
01587

09.03.2012 S.C. SIMO & STEF BEAUTY
S.R.L.

Angel Rose

78 M 2012
01588

09.03.2012 S.C. XACT CONSULTING S.R.L. ScauneOnline.ro

79 M 2012
01589

09.03.2012 S.C. SEHHO COEVI S.R.L. COEVI

80 M 2012
01590

09.03.2012 LAURA-MARIA LUPASCU INTELIGENTA HIPNOTICA

81 M 2012
01591

09.03.2012 S.C. HOLLROM IMPEX S.R.L. HOLLROM IMPEX

82 M 2012
01592

09.03.2012 S.C. HOLLROM IMPEX S.R.L. QUALITY OPTICS

83 M 2012
01593

09.03.2012 TATARU IULIA ADRIANA LA BIBLIOTHEQUE SALON DE
FRUMUSETE SI CARTI BUNE

84 M 2012
01594

09.03.2012 S.C. MEGAOKAZIE S.R.L. megaOKazie.ro

85 M 2012
01596

09.03.2012 S.C. MERCK SHARP & DOHME
ROMANIA S.R.L.

FETE DEŞTEPTE

86 M 2012
01597

09.03.2012 S.C. MERCK SHARP & DOHME
ROMANIA S.R.L.

INTRĂ ÎN CERCUL NOSTRU

87 M 2012
01598

09.03.2012 ROBERT JOHN WILKINSON carton

88 M 2012
01599

09.03.2012 S.C. ENERGOREPARATII
SERV S.A.

FAERX

89 M 2012
01600

09.03.2012 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

ANGELLI CHERRY

90 M 2012
01601

09.03.2012 CLUBUL
INTREPRINZATORULUI
ROMAN

Antreprenori pe scenă

91 M 2012
01602

09.03.2012 S.C. LTHD CORPORATION
S.R.L.

Smart ESD Box PREMIUM
DISSIPATIVE BOX

92 M 2012
01603

09.03.2012 S.C. GIO GUARD FORCE S.R.L. GIO GUARD FORCE

93 M 2012
01604

09.03.2012 CRĂCIUN CĂTĂLIN FLORIN CărBunul Tovarăş de grătar
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94 M 2012
01605

12.03.2012 S.C. ALEVIA S.R.L. Complex de slăbit Forte

95 M 2012
01606

12.03.2012 S.C. ALEVIA S.R.L. Incitante

96 M 2012
01607

12.03.2012 GRANDE FAVORE S.R.L. greatfavor pentru tine

97 M 2012
01608

12.03.2012 MIHĂILĂ OLIVIA RAMONA MARKET RESEARCH Revista
oamenilor informaţi

98 M 2012
01609

12.03.2012 TINU ANDREI ADEVARUL

99 M 2012
01610

12.03.2012 CUTURELA SANDU CRISTIAN INSTITUTUL DE CERCETARE SI
PROIECTARE SOCIALA

100 M 2012
01611

12.03.2012 CUTURELA SANDU CRISTIAN LES SAGES D'HELIOPOLIS

101 M 2012
01612

12.03.2012 URSU ADRIAN CHIOT

102 M 2012
01613

14.03.2012 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. TRANZACTIV efervescent Plus
vitamina C pentru intarirea
capilarelor intestinale

103 M 2012
01614

12.03.2012 ASOCIATIA ECOASSIST PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN
ROMÂNIA

104 M 2012
01616

12.03.2012 S.C. DEICO GAMES S.R.L. MAGIC CHOC

105 M 2012
01617

12.03.2012 S.C. D-TOYS S.R.L. CREATINO

106 M 2012
01618

12.03.2012 ATP MARKETING &
PROMOTION AG

ADIO ULCERAŢII BUCALE!

107 M 2012
01619

12.03.2012 TURCU EMILIA GHINESCU EMILIA

108 M 2012
01620

12.03.2012 S.C. DAVID & MIKE
INTERNATIONAL SERVICES
S.R.L.

FUNNYDEAL

109 M 2012
01621

12.03.2012 S.C. JSC INFAMES -RO S.R.L. MYRAMISTIN PLUS

110 M 2012
01622

12.03.2012 S.C. ROS SYSTEMA S.R.L. EVOLUEAZĂ ZI DE ZI

111 M 2012
01623

12.03.2012 S.C. ROS SYSTEMA S.R.L. EVOcampus.ro
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112 M 2012
01624

12.03.2012 TORJE ANCA DIANA Casa IOSIF FANU 1936

113 M 2012
01626

12.03.2012 S.C. DOLADELA COMPANY
S.R.L.

DOLADELA COMPANY

114 M 2012
01627

12.03.2012 S.C. CARE RO
PERFORMANCE S.R.L.

MINI LONDON

115 M 2012
01628

12.03.2012 S.C. DOLADELA DISTRIBUTIE
S.R.L.

DOLADELA DISTRIBUTIE

116 M 2012
01629

12.03.2012 STAŞ MARIAN LIDERII MILENIULUI TREI Program
educaţional în Arta de a Conduce,
oferit elevilor de liceu din Romania

117 M 2012
01630

12.03.2012 S.C. LUCIA BELLA FASHION
S.R.L.

LB luciana bella

118 M 2012
01631

12.03.2012 S.C. VLAMIR IMPEX S.R.L. REINVENTEAZA-TI BIROUL!

119 M 2012
01632

12.03.2012 SC LUDOTERM SRL NOI VĂ TRATĂM CU CĂLDURĂ !

120 M 2012
01633

12.03.2012 S.C. INK SPOT SHOP SRL-D ink SPOT TATTOO

121 M 2012
01634

12.03.2012 S.C. ALCONOR COMPANY
S.R.L.

reCool

122 M 2012
01635

12.03.2012 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Choco Club

123 M 2012
01636

12.03.2012 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

MOON RIVER

124 M 2012
01637

12.03.2012 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

FRUIT TRIO

125 M 2012
01638

12.03.2012 VOICU RADU MUGUR CARNE BUNA.RO

126 M 2012
01639

12.03.2012 S.C. MONDOTEXTIL FASHION
S.R.L.

XINLANJIA

127 M 2012
01640

12.03.2012 S.C. GRUPUL EDITORIAL ART
S.R.L.

CLUBUL DE LECTURĂ

128 M 2012
01641

12.03.2012 CONFEDERATIA PATRONALA
DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT

INFRASTRUCTURA INTELIGENTĂ
ÎN EUROPA DE SUD-EST

129 M 2012
01642

12.03.2012 CONFEDERATIA PATRONALA
DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT

BANI PENTRU ROMÂNIA PRIN
PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT
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130 M 2012
01643

12.03.2012 CONFEDERATIA PATRONALA
DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT

CLUBUL DE INFRASTRUCTURĂ

131 M 2012
01644

12.03.2012 S.C. ENEL ENERGIE S.A. Energie verde

132 M 2012
01645

12.03.2012 S.C. PAMBAC S.A. K7

133 M 2012
01646

12.03.2012 S.C. PAMBAC S.A. Paste K lumea 7 zile pe săptămână!

134 M 2012
01647

12.03.2012 S.C. SCHULZ CULORI S.R.L. Impulse

135 M 2012
01648

12.03.2012 S.C. MOBILE ENTERTAINMENT
GARAGE S.R.L.

prevyou

136 M 2012
01649

12.03.2012 LANZAFAME FABIO Premier Win 365

137 M 2012
01650

12.03.2012 LANZAFAME FABIO PREMIER TEXAS POKER

138 M 2012
01651

12.03.2012 S.C. AL.TIP.D COM S.R.L. BLOSSOM BEAUTY SALON

139 M 2012
01652

12.03.2012 CATALIN ANDRIES BURSA DE VINURI VRANCEA
Oricând, orice soi de vin, orice
cantitate

140 M 2012
01653

12.03.2012 DUMITRESCU SERGHEI VREAU ASIGURARE! auto bunuri
cladiri persoane
WWW.VREAUASIGURARE.RO

141 M 2012
01654

13.03.2012 S.C. CESAL S.A. Cesal MESERiADA

142 M 2012
01655

13.03.2012 S.C. BUCOVINA VEHICLES
S.A.

BV BUCOVINA VEHICLES

143 M 2012
01656

13.03.2012 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Verde-n faţă

144 M 2012
01657

13.03.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

ULTIMUL CORUPT DIN ROMÂNIA

145 M 2012
01658

13.03.2012 F.N.S.A.A.T.D.S.C. AGROSTAR AGROSTAR FEDERATIA
NATIONALA A SINDICATELOR DIN
AGRICULTURĂ ALIMENTATIE,
TUTUN, DOMENII SI SERVICII
CONEXE

146 M 2012
01659

13.03.2012 S.C. LEO BURNETT & TARGET
S.A.

O SECUNDA PENTRU O VIATA!
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147 M 2012
01660

13.03.2012 S.C. LEO BURNETT & TARGET
S.A.

MECIUL SUBIECTIV

148 M 2012
01661

13.03.2012 ITU FLORIN-DANIEL THE SOCIAL KITCHEN

149 M 2012
01662

13.03.2012 S.C. EDITURA ALLFA S.R.L. Iubiri de altădată

150 M 2012
01664

13.03.2012 CIOBANU IANCU DRAGOS TOP TELESHOP

151 M 2012
01665

13.03.2012 S.C. EXPOLL S.R.L. PACALA S-A NASCUT IN
ROMANIA!

152 M 2012
01666

13.03.2012 BÎRGĂOANU EUGEN AIM GROUP ATLANTIS

153 M 2012
01667

13.03.2012 BÎRGĂOANU EUGEN AIM GROUP BIO SINERGY

154 M 2012
01668

13.03.2012 BÎRGĂOANU EUGEN AIM GROUP MIND SYNERGY
MILLENIUM

155 M 2012
01669

13.03.2012 BÎRGĂOANU EUGEN AIM GROUP VITAL PROTECT

156 M 2012
01670

13.03.2012 S.C. INVESTIGATII VIP S.R.L. INVESTIGATII VIP

157 M 2012
01671

13.03.2012 S.C. INTERPACK S.R.L. INTERPACK

158 M 2012
01672

13.03.2012 S.C. ROMES GRUP
INTERNATIONAL S.R.L.

INFOMEDIU

159 M 2012
01673

13.03.2012 S.C. INFOMEDIU EUROPA &
PATENERS S.R.L.

INFOMEDIU EUROPA

160 M 2012
01674

13.03.2012 S.C. GRUPUL EUROPEAN DE
PRESA REPORTER S.R.L.

GRUPUL EUROPEAN DE PRESA
REPORTER

161 M 2012
01675

13.03.2012 S.C. INFOMEDIU EUROPA &
PATENERS S.R.L.

ECOATITUDINE

162 M 2012
01677

13.03.2012 S.C. BAVARIA INVEST S.R.L. BIOSPHAERA

163 M 2012
01678

13.03.2012 S.C. BAVARIA INVEST S.R.L. BIOSPHAERA

164 M 2012
01679

13.03.2012 S.C. THERME NORD S.R.L. THERME BUCUREŞTI

165 M 2012
01680

13.03.2012 S.C. THERME NORD S.R.L. THERME BUCUREŞTI
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166 M 2012
01681

13.03.2012 S.C. THERME NORD S.R.L. THERME BUCUREŞTI

167 M 2012
01682

13.03.2012 S.C. ANDSOFT S.R.L. ANDSOFT creating
software.providing solutions.

168 M 2012
01683

13.03.2012 S.C. SENSYTOUCH S.R.L. SENSYTOUCH

169 M 2012
01684

13.03.2012 NATURA S.R.L. ANA ARE

170 M 2012
01685

13.03.2012 GHEZEA MITRUS A ATAC de Iaşi

171 M 2012
01686

13.03.2012 GHEZEA MITRUS A ATAC de Baia-Mare

172 M 2012
01687

13.03.2012 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. BEST LAUX

173 M 2012
01688

13.03.2012 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. MULTI COOKER

174 M 2012
01689

13.03.2012 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. SMOOTHIE MIXER

175 M 2012
01690

13.03.2012 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. MULTI PAN

176 M 2012
01691

13.03.2012 S.C. ROMATERMIT
CONSTRUCT S.R.L.

mediterraneo

177 M 2012
01694

13.03.2012 SUCEVEANU STEFAN Farma Line

178 M 2012
01695

13.03.2012 SUCEVEANU STEFAN NAVIGHEZI SĂNĂTOS

179 M 2012
01696

13.03.2012 S.C. EJOBS ROMANIA S.A. EJOBSEXPO

180 M 2012
01698

13.03.2012 GRUPO PETROTEMEX, S.A.
DE C.V.

IPTA

181 M 2012
01699

13.03.2012 GRUPO PETROTEMEX, S.A.
DE C.V.

INTEGREX

182 M 2012
01700

13.03.2012 GRUPO PETROTEMEX, S.A.
DE C.V.

IPET

183 M 2012
01701

14.03.2012 S.C. ELEX.PRO S.R.L. +F80

184 M 2012
01702

14.03.2012 S.C. REMATHOLDING CO
S.R.L.

Competenta in reciclare!

185 M 2012
01703

14.03.2012 S.C. REMATHOLDING CO
S.R.L.

REMATHOLDING
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

186 M 2012
01704

14.03.2012 STANCIU C. FLORIN GABRIEL
RUS D. FLORICA MAGDALENA

Miracol dulce

187 M 2012
01705

14.03.2012 ASOCIATIA PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA ASSOC

Restaurant Social

188 M 2012
01706

14.03.2012 S.C. BURDA ROMANIA S.R.L. DESPRE TINE

189 M 2012
01707

14.03.2012 S.C. GOLD PARMA PROD
S.R.L.

Mireille

190 M 2012
01708

14.03.2012 S.C. HORES 2002 S.R.L. Exclusive BY HORES

191 M 2012
01709

14.03.2012 DULUGEAC IOANA CRISTINA Ştefan Stoica

192 M 2012
01710

14.03.2012 S.C. EXPOLL S.R.L. PACALA S-A NASCUT ROMAN!

193 M 2012
01711

14.03.2012 S.C. MY TICKET S.R.L. National Arena

194 M 2012
01712

14.03.2012 S.C. URBAN CATERING S.R.L. the caterer by tavi

195 M 2012
01713

14.03.2012 S.C. MY TICKET S.R.L. National Arena - concert Red Hot
Chili Peppers

196 M 2012
01714

14.03.2012 S.C. MY TICKET S.R.L. Cluj Arena

197 M 2012
01715

14.03.2012 S.C. MY TICKET S.R.L. Cluj Arena - concert Roxette

198 M 2012
01716

14.03.2012 S.C. MY TICKET S.R.L. HAI LA CONCERT.RO

199 M 2012
01717

14.03.2012 DRAGAN PAUL EMILIAN TRANSALPIN

200 M 2012
01718

14.03.2012 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

MYSTERIUM

201 M 2012
01719

14.03.2012 S.C. PRISACA TRANSILVANA
S.R.L.

ALUNELA

202 M 2012
01720

14.03.2012 S.C. PRISACA TRANSILVANA
S.R.L.

GATULET FERICIT

203 M 2012
01721

14.03.2012 S.C. AC HELCOR S.R.L. SE IA DE DURERE

204 M 2012
01722

14.03.2012 S.C. AC HELCOR S.R.L. SE DĂ LA DURERE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI nr. 3/2012/11

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

12

205 M 2012
01725

14.03.2012 KOMORNYIK ATTILA-OVIDIU OK BY PIERO

206 M 2012
01726

14.03.2012 GHEORGHITOI MARIUS
CONSTANTIN

PEP 2 stay sharp.alert

207 M 2012
01727

14.03.2012 S.C. BRADET S.R.L. Bălţata BRADET

208 M 2012
01728

14.03.2012 S.C. BRADET S.R.L. Bălţata

209 M 2012
01730

14.03.2012 CHIRIAC LUCIAN-TEODOR LC

210 M 2012
01731

14.03.2012 CHIUARIU & ASOCIATII
SOCIETATE DE AVOCATI

CHIUARIU & ASOCIATII NITOR IN
ADVERSUM

211 M 2012
01732

14.03.2012 CATRINEL ELENA FLORESCU Curtea Română de Arbitraj
Internaţional

212 M 2012
01733

14.03.2012 S.C. ARC ELECTRONIC S.R.L. ARC electronic

213 M 2012
01734

14.03.2012 S.C. IKOS CONF S.A. IKOS

214 M 2012
01735

14.03.2012 S.C. MARCOSER S.R.L. Serematca

215 M 2012
01736

14.03.2012 HOLOGRAF PRODUCTIONS
S.R.L.

Love Affair

216 M 2012
01737

14.03.2012 BRAGAGIU CRISTINA ALINA DE LA BRAGAGIU

217 M 2012
01738

14.03.2012 BBK (IP) LIMITED bbk

218 M 2012
01739

14.03.2012 POPA MIRCEA ONLINE FAIR

219 M 2012
01740

14.03.2012 POPA MIRCEA THE FAIR

220 M 2012
01741

14.03.2012 S.C. BIOS DIAGNOSTIC
MEDICAL SERVICES S.R.L.

BIOS DIAGNOSTIC MEDICAL
SERVICES

221 M 2012
01742

14.03.2012 S.C. BIOS INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

BIOS INTERNATIONAL SERVICES

222 M 2012
01743

14.03.2012 S.C. BLU-LAB DIAGNOSTIC
S.R.L.

BLU-LAB DIAGNOSTIC

223 M 2012
01744

14.03.2012 NEGOESCU ANDREEA Bonsay by atmosphere
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

13

224 M 2012
01745

14.03.2012 SOCIETE GENERALE DEZVOLTĂM ÎMPREUNĂ SPIRITUL
DE ECHIPĂ BRD

225 M 2012
01746

14.03.2012 S.C. VIKINGPROFIL S.R.L. KRON

226 M 2012
01747

14.03.2012 S.C. CARA SHOP STAR S.R.L. CARA

227 M 2012
01748

14.03.2012 S.C. INFINIT SOLUTIONS
S.R.L.

TRADIGITAL

228 M 2012
01749

14.03.2012 ANDREI IUSUT PEYNIRLI KEBAB
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(210) M 2012 01219
(151) 12.03.2012
(732) S.C. GOLFSTORE S.R.L., Calea

Baciului nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

TRANSILVANIA GOLF OPEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01220
(151) 12.03.2012
(732) S.C. GOLFSTORE S.R.L., Calea

Baciului nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

TRANSILVANIA GOLF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01221
(151) 12.03.2012
(732) S.C. GOLFSTORE S.R.L., Calea

Baciului nr. 2-4, judeţul Cluj, 400230,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GOLFSTORE

  
(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 01222
(151) 08.03.2012
(732) S.C. X1R LOGISTIC S.R.L., Str.

Brazilor nr. 74A, judeţul Braşov,
500313, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

AMTECOL THE MODERN
LUBRICANT

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011515;

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale (altele decât
uleiurile şi grăsimile comestibile şi uleiurile
eterice); lubrifianţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01428
(151) 08.03.2012
(732) S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.,

Str. Gutinului nr. 3A, Jud. Maramures,
435100, BAIA SPRIE ROMANIA 

(732) MENCINICOPSCHI GHEORGHE,
Str. 23 August nr. 111A, Jud. Ilfov,
075100, OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

DOCTOR MENCI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari;
dezinfectanţi.
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 brun,
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, malţ.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01421
(151) 08.03.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

SPIDERMAN

(591) Culori revendicate:negru, roşu, negru,
gri
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  (531) Clasificare Viena:031308; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 16, 25 şi 28 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01426
(151) 08.03.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA - BIA
CONS S.R.L., Bdul. Aurel Vlaicu nr.
43, bl. PC3, ap. 32, Judeţul Constanţa
CONSTANŢA

(540)

S SUPERMAN

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

  
(531) Clasificare Viena:260301; 260318;

290114;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 16, 25 şi 28 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01438
(151) 12.03.2012
(732) S.C. BELTART S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 20, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

Venom Vixen

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : n e g r u ,
bordo-roz-violet

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
lustruire, degresare; săpunuri, parfumerie,
parfumuri, ape de colonie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi;
creme cosmetice, produse cosmetice de
îngrijire, lacuri pentru unghii.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
ciematografie, optică, masurare cântărire,
semnalizare, verificare, salvare şi
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învaţăamânt; ochelari de soare, de protecţie,
de vedere, lentile, lentile de contact, părţi
componente şi accesorii pentruochelari cum ar
fi rame, lănţisor şi tocuri, binocluri,
busole,celule fotovoltaice, discuri optice,
discuri magnetice.
14 Metale pretioase şi aliaje ale acestora,
produse sau placate cu metale preţioase care
nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre
preţioase ( ace, ace de cravate, amulete, case
de bijuterii, bijuterii cloisonne, brăţări, colier,
fire din metale preţioase, inele, lanţuri,
medalioane, brăţări pentru ceasuri, cercei,
podoabe din metale preţioase, diamante şi
bijuterii din pietre preţioase şi semipreţioase,
perle, fildeş, figurine din metale sau pietre
preţioase, lanţuri din metale preţioase,
brelocuri, broşe, butoni de manşetă, colier,
podoabe ornament pentru vestimentaţie
18 Piele şi imitatii din piele, produse din
aceste materiale neincluse în alte clase; piei de
animale, geamantane şi valise;umbrele şi
bastoane, bice, articole de pielărie şi şelărie;
genţi, poşete, portmonee, portofele, portharti,
saci şi sacoşe de camping, de sport, de voiaj,
pentru alpinişti, de provizii, serviete, umbrele,
valize.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capulu; articole de
îmbrăcăminte din piele şi imitaţie din piele,
eşarfe, fulare, mănuşi, căciuli, sepci,
fesuri,pălării, lenjerie de corp, costume,
rochii, fuste, pantaloni, pantofi, papuci, ghete,
bocanci, cizme, sandale, încălţăminte de schi,
tricouri, pulovere, paltoane, jachete, centuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrari de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clientilor să le achiziţioneze cât mai
comod, prin expozitii cu vânzare, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţa sau prin
mijloace electronice cum ar fi site-uri web sau

emisiuni de teleshopping; comert,
import-export în special cu produsele de la
clasele 3,9,14,18,25; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01476
(151) 09.03.2012
(732) S.C. FOR GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Brizei nr. 26, bl. FC 9, sc.
B, ap. 21, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

FOR GUARD SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:030101; 240109;

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

clase:
45 Serviciide pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01517
(151) 09.03.2012
(732) S.C. GLOBUS INC S.R.L., Str.

Frunzelor nr. 128, Judeţul Constanţa,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMAGAZINE

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:010502; 180101;

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

clase:
35 Comerţ on line, magazine virtuale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01523
(151) 08.03.2012
(732) SUTU CRISTIAN, B-dul Ion

Mihalache nr. 150, bl. 7, sc.B, et. 6,
ap. 57, , 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)

sutu.ro

  
(531) Clasificare Viena:040301; 050521;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01553
(151) 08.03.2012
(732) IOAN ISTRATE, Str. Rastoaca nr. 7,

Jud. Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

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

(540)

TRANSALPINA-deliciu la înălţime-

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:060102; 270502;

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

clase:
29 Carne de porc, pasăre, miel, vânat, extracte
din carne, peşte şi fructe de mare, fructe şi
legume conservate, congelate şi precongelate,
uscate, preparate (piure, salate, chipsuri),
marmelade, jeleuri, dulceţuri, compoturi, lapte
şi produse lactate, băuturi pe baza de lapte,
gelatină, tofu, tahini, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Patiserie, cofetărie, panificaţie, gelaterie. 
35 Afaceri comerciale, consultaţii, consiliere,
servicii de asistenţă comercială, organizare
afaceri, licenţiere, francizare, import-export,
organizare de expoziţii precum şi de orice altă

formă de prezentare, în scop comercial şi
publicitar, studii şi cercetări de piaţa,
publicitate şi reclamă, totul în domeniul
industriei alimentare şi a serviciilor de
alimentaţie publică.
43 Servicii de alimentaţie publică, respectiv în
h o t e l u r i ,  m o t e l u r i ,  r e s t a u r a n t e ,
cafe-restaurante, crame, cantine, cofetării,
snack-baruri, terase, catering pentru pensiuni,
case de vacanţă, tabere (camping), case de
retragere pentru persoane în vârsta.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01554
(151) 08.03.2012
(732) S.C. NATEX INT S.R.L., Bdul.

Mircea Vodă nr. 52, bl. M20bis, sc. A,
et. 2, ap. 4, sector 3, 030665,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A alba ROMANIA

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270517;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import; regruparea în avantajul
terţilor a maşinilor şi utilajelor pentru
industria de confecţii textile (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01533
(151) 08.03.2012
(732) S.C. SOFTVENTURE S.R.L., Str.

Dr. Iacob Felix nr. 61, bl. B1, sc. A,
et. 2, ap. 12, sector 1, 011033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KeyVision

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

  
(531) Clasificare Viena:011501; 260101;

270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01524
(151) 08.03.2012
(732) S.C. DEGO RETAIL CONCEPT

S.R.L., Str. Liviu Rebreanu nr. 98/B,
sc. B, et. 4, ap. 63 jud. 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)

MACIU PICIU

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270503;

270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01525
(151) 08.03.2012
(732) S.C. DEGO RETAIL CONCEPT

S.R.L., Str. Liviu Rebreanu nr. 98/B,
sc. B, et. 4, ap. 63 jud. 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)

MACIU PICIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01543
(151) 08.03.2012
(732) S.C. APAVIL S.A., Str. Carol I nr.

3-5, judeţul Vâlcea, 240591,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

APAVIL

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:011524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de distribuţie a apei.
40 Servicii de tratare a apei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01526
(151) 08.03.2012
(732) BUDISTEANU SILVANA, Str.

Austrului nr. 50, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PENTRU SUCCES

  
(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 01534
(151) 08.03.2012
(732) S.C. SOFTVENTURE S.R.L., Str.

Dr. Iacob Felix nr. 61, bl. B1, sc. A,
et. 2, ap. 12, sector 1, 011033,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01535
(151) 08.03.2012
(732) S.C. FLIPIO INTERACTIV S.R.L.,

Str. Nicolae Pascu nr. 10, Bl. 5, scara
1, ap. 16, sector 3, 032075,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MALL GUIDE

  
(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.
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 01527
(151) 08.03.2012
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

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

(540)

ROMANIA WHITE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01518
(151) 08.03.2012
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

NAVOBI ALBA IULIA, Str.
Macului nr. 16, bl. V1B, ap. 2, judeţul
Alba, , ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

CS NAVOBI ALBA IULIA
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(531) Clasificare Viena:030207; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01528
(151) 08.03.2012
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

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

(540)

ROMANIA RED
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01544
(151) 08.03.2012
(732) S.C. PRODBAC SECURITY

SERVICES S.R.L., Str. Carpaţi nr. 2,
judeţul Bacău, 600084, BACĂU
ROMANIA 

(540)

PRODBAC SECURITY SERVICES
SERVICII PENTRU PROTECTIE SI
PAZA

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:011108; 030424;

260118; 290112;  
(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 01536
(151) 08.03.2012
(732) S.C. VASS ADVISERS S.R.L., Str.

Alexandru Constantinescu nr. 32,
camera 4, et. 1, ap. 4, sector 1,
011471, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VASS Advisers

(591) Culori revendicate:indigo, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01557
(151) 08.03.2012
(732) S.C. MEDIATICA S.R.L., Str.

Octavian Goga nr. 38, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

COMPANIA NATIONALA DE
BARTERE SI COMPENSARI

  
(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.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01529
(151) 08.03.2012
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, 060787, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eMAG

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,

optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01530
(151) 08.03.2012
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, 060787, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

emag

  
(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.
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.
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; 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 01519
(151) 08.03.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, etaj 2, ap. 75, sector 2,
021225, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARAP ALB SuperErou, AVEM SI NOI
SUPER EROI
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(591) Culori revendicate:albastru, negru,
gri, alb

(531) Clasificare Viena:020108; 020122;
290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01558
(151) 12.03.2012
(732) S.C. CENTRUL DE CERCETARE

A L  A L I M E N T E L O R
FUNCTIONALE AIVIA S.R.L., Str.
Valea Seaca nr. 45, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

AIVIA

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020316;

050521; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01538
(151) 08.03.2012
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

Choco Divino

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01559
(151) 12.03.2012
(732) S.C. DEVIMARK API S.R.L., Str.

Virgil Fulicea nr. 19, parter, ap. 2,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

devimark

(591) Culori revendicate:mov, lila, violet

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
45 Servicii de reprezentare pentru protejarea
invenţiilor, mărcilor, desenelor modelelor
industriale, drept de autor, proprietate

industrială, servicii pentru persoane fizice şi
juridice în domeniul proprietăţii industriale
(consultantă), licenţe de proprietate
intelectuală, servicii de expertiză şi evaluare
în domeniul proprietăţii industriale;
consultanţă în domeniul proprietăţii
intelectuale şi drept de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01560
(151) 08.03.2012
(732) S.C. DIAMOND EVENTS GROUP

S.R.L., Str. Bozieni nr. 7, bl. 830, sc.
1, et. 5, ap. 21, sector 6, 061614,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BURJO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
31 Fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01539
(151) 08.03.2012
(732) S.C. GALERIA REAL S.R.L., Aleea

Modrogan nr. 4A, et. 1, ap. 3, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

galeriareal shpping total

  
(531) Clasificare Viena:261112; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01520
(151) 08.03.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, etaj 2, ap. 75, sector 2,
021225, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREUCEANU SuperErou, AVEM SI
NOI SUPER EROI

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : g a l b e n ,
albastru,roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020122;

290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01546
(151) 08.03.2012
(732) S.C. LADY MARIA S.R.L., Str.

Stadionului nr. 33, judeţul Argeş,
110408, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Lady Maria ... Doamna gusturilor !

(591) Culori revendicate:violet, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,

sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Lanţ de magazine; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Distribuţie, reţea de distribuţie.
43 Restaurant, bar, gelaterie, pizzerie; servicii
de alimentaţie publică; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01547
(151) 08.03.2012
(732) S.C. MARELBO PROD COM

S.R.L., Localitatea Bivolaria, nr. 452,
judeţul Suceava, , VICOVU DE SUS
ROMANIA 

(540)

Marelbo Eleganţă şi calitate

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3435C), galben (Pantone 1205C)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01548
(151) 08.03.2012
(732) S.C. MARELBO PROD COM

S.R.L., Localitatea Bivolaria, nr. 452,
judeţul Suceava, , VICOVU DE SUS
ROMANIA 

(540)

Marelbo SHOES

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3435C), galben (Pantone 1205C)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01549
(151) 08.03.2012
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cele 7 minuni ale României

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01561
(151) 08.03.2012
(732) S.C. K-FEST SOLUTION S.R.L.,

Str. Italiana nr. 21, sector 2, 020974,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01562
(151) 08.03.2012
(732) HERCESA INMOBILIARIA, S.A.,

Plaza de Europa nr. 3, 19002,
GUADALAJARA SPANIA 

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

(540)

HOTEL CISMIGIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01540
(151) 08.03.2012
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L.,

B-dul Mamaia nr. 284, depozit 28,
camera 1-2, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

VIOLA LOUNGE & BAR

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

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

clase:
35 Publicitate; servicii de promovare şi de
informare; 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-uri web sau
al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01521
(151) 08.03.2012
(732) S.C. IMA CONCEPT S.R.L., Aleea

Carpaţi nr. 35, bl. 35, sc. A, etaj 6,
ap.28, judeţul Mureş, 540318,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

Expert Water

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
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(531) Clasificare Viena:011515; 270508;
290112;  

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

11 Filtre pentru apă; aparate pentru
dedurizarea apei.
40 Tratarea apei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01550
(151) 08.03.2012
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MERCURY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01541
(151) 08.03.2012
(732) ASOCIATIA MASONICA A

RITULUI YORK DIN ROMANIA,
Bdul. Eroilor nr. 8A, Construcţia C2,
camera 4, Judeţul Ilfov, , ORAŞ
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ORDINUL CAVALERILOR
TEMPLIERI AI ARCULUI REGAL
SFANT (HRAKTP)

(591) Culori revendicate:roşu, indigo

  
(531) Clasificare Viena:241303; 260301;

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

clase:
16 Publicaţii şi imprimate: cărţi, reviste, ziare
şi periodice; papetărie şi accesorii de birou;
albume fotografice, agende; afişe; gravuri.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite pentru satisfacerea unei nevoi
individuale; servicii de caritate în sprijinul
celor neajutoraţi (bolnavi, persoane fără
adăpost, sinistraţi, victime de orice fel).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01551
(151) 08.03.2012
(732) S.C. DECIS LVK S.R.L., Str.

Strungarilor nr. 8, bl. V1, ap. 1,
judeţul Galaţi, 800584, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Decis Lvk Dezinfecţie. Dezinsecţie.
Deratizare.

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
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(531) Clasificare Viena:260101; 260118;
270512; 290112;  

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

37 Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie,
deratizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01522
(151) 08.03.2012
(732) S.C. JOSI DISTRIBUTION S.R.L.,

Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, etaj 9,
ap. 159, , 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)

JOSI lactate de calitate superioară

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

  
(531) Clasificare Viena:030413; 270508;

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

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

carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01542
(151) 08.03.2012
(732) ASOCIATIA MASONICA A

RITULUI YORK DIN ROMANIA,
Bdul. Eroilor nr. 8A, Construcţia C2,
camera 4, Judeţul Ilfov, , ORAŞ
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ORDINUL CRUCEA DE ONOARE A
RITULUI YORK (KYCH)

(591) Culori revendicate:roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:240902; 240916;

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

clase:
16 Publicaţii şi imprimate: cărţi, reviste, ziare
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şi periodice; papetărie şi accesorii de birou;
albume fotografice, agende; afişe; gravuri.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite pentru satisfacerea unei nevoi
individuale; servicii de caritate în sprijinul
celor neajutoraţi (bolnavi, persoane fără
adăpost, sinistraţi, victime de orice fel).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01552
(151) 08.03.2012
(732) S.C. GENERAL PROIECT S.R.L.,

Str. Plantelor nr. 19, Corp C, parter,
sector 2, 023971, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLICKNECTORS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; difuzarea de
anunţuri publicitare; cercetarea pieţei;
închiriere de spaţii publicitare; sondaje de
opinie; publicare de texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01563
(151) 09.03.2012
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara De Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

MILK PLUS

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

5 Substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01564
(151) 09.03.2012
(732) S.C. B&J TRADING CO S.R.L., Str.

Drumul Pădurea Pusnicului nr. 141A,
bl. RU 36A, sc. A, parter, ap. 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

B&J AUTO PARTS

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;

270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01597
(151) 09.03.2012
(732) S.C. MERCK SHARP & DOHME

R O M A N I A  S . R . L . ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti nr. 1A, Bucharest
Business Park, Clădirea C1, et. 2 şi 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTRĂ ÎN CERCUL NOSTRU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01531
(151) 08.03.2012
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

INTADID
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice, şi anume produse
pentru tratamentul bolilor cardiovasculare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01565
(151) 09.03.2012
(732) S.C. REIS MEDICAL S.R.L., Str.

Odobeşti nr. 1, bl. Z2, sc. 3, parter, ap.
33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

REIS medical Medicina Muncii
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(531) Clasificare Viena:020901; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 01598
(151) 09.03.2012
(732) ROBERT JOHN WILKINSON, 23

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

(540)

carton

(591) Culori revendicate:alb, gri, verde

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
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 01599
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ENERGOREPARATII SERV

S.A., Şoseaua Berceni nr. 104, corp
A154, sector 4, 041919, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FAERX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01566
(151) 09.03.2012
(732) D I A C O N U  M A R I A

MAGDALENA, Str. Ionel Perlea nr.
9A, et. 1, ap. 3, sector 1, 010208,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIA FASHION TRENDS &
BRANDS

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte.
35 Organizarea de târguri şi expoziţii cu scop
comercial. 
41 Evenimente cu scop cultural. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01600
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ANGELLI CHERRY

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

  
(531) Clasificare Viena:050716; 050723;

190716; 270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01567
(151) 09.03.2012
(732) S.C. INTERCOM TOPAZ S.R.L.,

Str. Fulgerului nr. 91, Judeţul
Constanţa, 900371, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

INTERCOM TOPAZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţii metalice.
19 Profile PVC pentru ferestre şi uşi
(nemetalice). 
20 Mobile, oglinzi; produse necuprinse în alte
clase.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor, import
export, lanţ de magazine. 
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01532
(151) 08.03.2012
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

A V O C A T  V A S S
IULIA-ERZSEBET, Str. Pictor
G.D.Mirea nr. 6, et. 1, sector 1,
011396, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VASS LAWYERS

(591) Culori revendicate:indigo, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01568
(151) 13.03.2012
(732) DAMASARU DAN STELIAN, Bdul.

Tomis nr. 271, bl. I 9C, sc. C, ap. 44,
Judeţul Constanţa, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VORCO VORCO

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

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031325;

160111; 270508; 270519; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Servicii de consultanţă în afaceri, audit şi
mentenanţă în special în domeniul
comunicaţiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01537
(151) 08.03.2012
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

Choco Divino Pleasure from Heaven

(591) Culori revendicate:maro, roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:261301; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,

orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01601
(151) 09.03.2012
(732) C L U B U L

I N T R E P R I N Z A T O R U L U I
ROMAN, Str. George Bariţiu nr. 8,
Jud. Cluj, 400027, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Antreprenori pe scenă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Instruire; publicare de cărţi; organizarea şi
conducerea de: colocvii, concursuri,
conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane,
workshop-uri; informaţii în materiale de
educaţie; exploatarea publicaţiilor electronice
on-line nedescărcabile; fotografie; servicii de
procesare de imagini digitale; informaţii în
materie de educaţie; înregistrări pe benzi
video (filmare); instruire; machetare pentru
alte scopuri decât cel publicitar; producţie de
filme; publicare de cărţi; publicare de texte,
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altele decât textele publicitare; publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor;
redactarea de texte, altele decât cele
publicitare; publicarea de texte altele decât
cele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01602
(151) 09.03.2012
(732) S.C. LTHD CORPORATION

S.R.L., Str. Ardealului nr. 70, Jud.
Timiş, 300153, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Smart ESD Box PREMIUM
DISSIPATIVE BOX

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:020914; 260301;

261108; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01603
(151) 09.03.2012
(732) S.C. GIO GUARD FORCE S.R.L.,

Calea Caransebeşului nr. 16 A, camera
17, et. 1, judeţul Caraş-Severin, ,
REŞIŢA ROMANIA 

(540)

GIO GUARD FORCE

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
sepia-gri

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01604
(151) 09.03.2012
(732) CRĂCIUN CĂTĂLIN FLORIN, Bd.

Nicolae Bălcescu bl. S1, sc. A, et. 2,
ap. 9, judeţul Argeş, 110332, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

CărBunul Tovarăş de grătar

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020111; 110109;

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

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri; brichete de cărbune;
cărbune; cărbune de lemn.
35 Publicitate; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din domeniu (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, inclusiv administrare business.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, distribuţie, reţea de distribuţie;

organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01581
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

More Color

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încărcătoare reţea, auto, usb prin cablu
încărcare, acumulatori, cablui date USB,
cititoare carduri, adaptori bluetooth USB, căşti
bluetooth, carduri memorie şi stikuri USB.
16 Ambalaje din hârtie, pentru carton şi
materiale plastice.
17 Huse/tocuri/protecţii pentru telefoane
mobile, pentru tablete, pentru notebookuri,
pentru laptopuri din cauciuc.
18 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, pentru laptop-uri din piele şi
imitaţie de piele.
20 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, pentru aptop-uri din plastic.
35 Publicitate; magazine on-line.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01569
(151) 09.03.2012
(732) S.C. PERFECT EVENTS ART

S.R.L., Str. Bârca nr. 20, bl. M107A,
sc. 1, ap. 43, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY, Aleea Câmpul cu Flori
nr. 12, bl. A49, sc. 1, ap. 35, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

KinderKraft

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01582
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Lemontti

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

9 Încărcătoare reţea, auto, usb prin cablu
încărcare, acumulatori, cablui date USB,
cititoare carduri, adaptori bluetooth USB, căşti
bluetooth, carduri memorie şi stikuri USB.
16 Ambalaje din hârtie, pentru carton şi
materiale plastice.
17 Huse/tocuri/protecţii pentru telefoane
mobile,pentru tablete, pentru notebookuri,
pentru laptopuri din cauciuc.
18 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, pentru laptop-uri din piele şi
imitaţie de piele.
20 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, pentru laptop-uri din plastic.
35 Publicitate; magazine on-line.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01570
(151) 09.03.2012
(732) S.C. RAFAELO ART S.R.L., Str.

George Bacovia nr. 67, sc. C, ap. 6,
Judeţul Bacău, 600239, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Rafaelo ARTIST

(591) Culori revendicate:roşu, galben
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  (531) Clasificare Viena:040102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01572
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26 Galaţi -

Tg.Bujor, km 8, judeţul Galaţi,
807325, VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

HYGIENEX

 (531) Clasificare Viena: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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând şi
scutece-chilot şi scutece din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01583
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ColorAdor
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încărcătoare reţea, auto, usb prin cablu
încărcare, acumulatori, cablui date USB,
cititoare carduri, adaptori bluetooth USB, căşti
bluetooth, carduri memorie şi stikuri USB.
16 Ambalaje din hârtie, pentru carton şi
materiale plastice.
17 Huse/tocuri/protecţii pentru telefoane
mobile, pentru tablete, pentru notebookuri,
pentru laptopuri din cauciuc.
18 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, pentru laptop-uri din piele şi
imitaţie de piele.
20 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, pentru laptop-uri din plastic.
35 Publicitate; magazine on-line.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01573
(151) 09.03.2012
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

OLANTERA

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

5 Preparate farmaceutice, şi anume hormoni
sexuali şi modulatorii acestora. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01584
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Immagina

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încărcătoare reţea, auto, usb prin cablu
încărcare, acumulatori, cablui date USB,
cititoare carduri, adaptori bluetooth USB, căşti
bluetooth, carduri memorie şi stikuri USB.
16 Ambalaje din hârtie, pentru carton şi
materiale plastice.
17 Huse/tocuri/protecţii pentru telefoane
mobile, pentru tablete, pentru notebookuri,
pentru laptopuri din cauciuc.
18 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, pentru laptop-uri din piele şi
imitaţie de piele.
20 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, pentru laptop-uri din plastic.
35 Publicitate; magazine on-line.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01585
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Brand'Or

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Magazin online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01574
(151) 09.03.2012
(732) OK Money Finance Oy, Post Office

Box 228, 20101, Turku FINLANDA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

OK money

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290101;  
(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.
38 Servicii de telecomunicaţii, şi anume
servicii de telecomunicaţii cu asigurarea
cinectărilor la o reţea globală de computere şi
furnizarea electronică de date şi documente
între instituţiile financiare, între instituţiile
financiare şi clienţi, şi între instituţiile de
asigurări şi clienţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01571
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26 Galaţi -

Tg.Bujor, km 8, judeţul Galaţi,
807325, VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

NOVA

  
(531) Clasificare Viena: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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
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pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând şi
scutece-chilot şi scutece din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01586
(151) 09.03.2012
(732) S.C. PIZZERIA LA STRADA

S.R.L., Str. Baba Novac 9, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

pizzeria Strada rustica 2008

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01587
(151) 09.03.2012
(732) S.C. SIMO & STEF BEAUTY

S.R.L., B-dul Iuliu Maniu nr. 182, bl.
G1, sc. A, et. 3, ap. 10, cam 2, sector
6, , 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)

Angel Rose
(531) Clasificare Viena:050501; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01575
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Perla Events

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Magazin online.
41 Agenţie de organizat evenimente.
43 Servicii de catering.
44 Servicii artă florală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01588
(151) 09.03.2012
(732) S.C. XACT CONSULTING S.R.L.,

B-dul Tomis nr. 267, bl. T4, sc. A, ap.
4, Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

ScauneOnline.ro

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), portocaliu (pantone 158C),
negru (pantone 426C), alb (pantone
7541C)

  (531) Clasificare Viena:120109; 270524;
290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01576
(151) 09.03.2012
(732) S.C. METALIC ART S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Metalic Art

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Magazin on-line.
40 Prelucrare fier forjat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01577
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

11 Lampioane din hârtie (articole de
iluminat).
16 Produse hârtie, carton, materiale plastice
pentru ambalaj.
35 Magazin online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01578
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BrandGSM accessories

(591) Culori revendicate:verde, gri,
turquoise, cyclamen, negru

  
(531) Clasificare Viena:200525; 270515;

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

clase:
35 Magazin online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01589
(151) 09.03.2012
(732) S.C. SEHHO COEVI S.R.L., Calea

Circumvalaţiunii nr. 21, bl. I1, ap. 51,
jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
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)

COEVI

(591) Culori revendicate:maro, galben, crem
  
(531) Clasificare Viena:020307; 020702;

020716; 260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01579
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Procell accessories your colorful life

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

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270515;

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

clase:
9 Încărcătoare reţea, auto, usb prin cablu
pentru încărcare, cabluri date USB, cititoare
carduri, adaptori bluetooth USB, căşti
bluetooth, carduri memorie şi stickuri USB.
16 Ambalaje din hârtie, carton şi materiale
plastice. 
17 Huse/tocuri/protecţii pentru telefoane
mobile, pentru tablete, pentru notebook-uri şi
pentru laptop-uri din cauciuc.
18 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, şi pentru laptop-uri din piele şi
imitaţie de piele.
20 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, şi pentru laptop-uri din
materiale plastice.
35 Publicitate, magazin on-line.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare marfă. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01580
(151) 09.03.2012
(732) S.C. ARCO EXPERT S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 92, sector 3, 030857,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mario Seppona

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Încărcătoare reţea, auto, usb prin cablu
pentru încărcare, cabluri date USB, cititoare
carduri, adaptori bluetooth USB, căşti
bluetooth, carduri memorie şi stickuri USB.
16 Ambalaje din hârtie, carton şi materiale
plastice. 
17 Huse/tocuri/protecţii pentru telefoane
mobile, pentru tablete, pentru notebook-uri şi
pentru laptop-uri din cauciuc.
18 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, şi pentru laptop-uri din piele şi
imitaţie de piele.
20 Folii protecţie şi huse/tocuri/protecţii
pentru telefoane mobile, pentru tablete, pentru
notebook-uri, şi pentru laptop-uri din
materiale plastice.
35 Publicitate, magazin on-line.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare marfă. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01590
(151) 09.03.2012
(732) LAURA-MARIA LUPASCU, Calea

Dumbrăvii nr. 22, sc. A, et. 3, ap. 14,
jud. Sibiu, , 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)

INTELIGENTA HIPNOTICA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01591
(151) 09.03.2012
(732) S.C. HOLLROM IMPEX S.R.L.,

Str. Vaile Lascăr nr. 46, ap.2, sector 2,
020503, 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)

HOLLROM IMPEX

(591) Culori revendicate:roÕu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030201; 260118;

270502; 290113;  
(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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de

agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01592
(151) 09.03.2012
(732) S.C. HOLLROM IMPEX S.R.L.,

Str. Vaile Lascăr nr. 46, ap.2, sector 2,
020503, 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)

QUALITY OPTICS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 030201;

270508; 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
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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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01593
(151) 09.03.2012
(732) TATARU IULIA ADRIANA, Str.

Roma, nr. 27, et. 2, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LA BIBLIOTHEQUE SALON DE
FRUMUSETE SI CARTI BUNE

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01594
(151) 09.03.2012
(732) S.C. MEGAOKAZIE S.R.L., Str.

Micşunelelor nr. 33A, camera 1, sat
Dragomireşti-Vale, jud. Ilfov, ,
COMUNA DRAGOMIREŞTI-VALE
ROMANIA 

(540)

megaOKazie.ro

(591) Culori revendicate:vişiniu, portocaliu,
verde, albastru, alb
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  (531) Clasificare Viena:260101; 260116;
270503; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01596
(151) 09.03.2012
(732) S.C. MERCK SHARP & DOHME

R O M A N I A  S . R . L . ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti nr. 1A, Bucharest
Business Park, Clădirea C1, et. 2 şi 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FETE DEŞTEPTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

ierbicide.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01605
(151) 12.03.2012
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Complex de slăbit Forte

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare pe bază de plante. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01606
(151) 12.03.2012
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Incitante

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare pe bază de plante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01616
(151) 12.03.2012
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

Presei nr. 8B, jud. Covasna, 520064,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

MAGIC CHOC

  
(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 01617
(151) 12.03.2012
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr.9, judeţul Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

CREATINO

  
(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 01635
(151) 12.03.2012
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

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

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

(540)

Choco Club

(300) Prioritate invocat|:
 /27.02.2012/DE
  
(531) Clasificare Viena:270502;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Nuci şi alune învelite în ciocolată şi în
zahăr.
30 Produse de patiserie şi cofetărie; produse
pe bază de marţipan; produse pe bază de
persipan; ciocolată şi produse pe bază de
ciocolată; batoane de ciocolată, acadele de
ciocolată, bomboane de ciocolată, sosuri de
ciocolată, siropuri de ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de ciocolată, învelişuri de
ciocolată, decoraţiuni pe bază de ciocolată
(pentru uz uman); ciocolată dietetică şi
articole din ciocolată (nu pentru uz medical);
produse de cofetărie (confiserie); praline,
deasemenea umplute cu lichide; trufe de
ciocolată; nuga şi produse pe bază de nuga.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01607
(151) 12.03.2012
(732) GRANDE FAVORE S.R.L., Str.

Împăratul Traian nr. 69, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

greatfavor pentru tine

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260403; 260409;

270502; 270509; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01636
(151) 12.03.2012
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

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

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

(540)

MOON RIVER

(300) Prioritate invocată:
 /17.11.2011/DE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi,
prăjituri, fursecuri, marţipan, produse pe bază
de marţipan; produse pe bază de nuga şi
produse pe bază de persipan; ciocolată şi
produse pe bază de ciocolată; batoane de
ciocolată, acadele de ciocolată, bomboane de
ciocolată, sosuri de ciocolată, siropuri de
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată,
învelişuri de ciocolată, decoraţiuni pe bază de
ciocolată (pentru uz uman); ciocolată dietetică
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şi articole din ciocolată (nu pentru uz
medical); produse extrudate din grâu, orez şi
porumb pentru uz uman în măsura în care sunt
incluse în clasa 30, floricele de porumb,
produse de cofetărie (confiserie), praline, de
asemenea umplute cu lichid, trufe de
ciocolată, nuga şi produse pe bază de nuga,
produse de cofetărie pe bază de fructe, praline
pe bază de fructe, bomboane de asemenea,
umplute cu lichide, produse pe bază de
fondant şi jeleuri (produse de cofetărie),
budinci instant, îngheţată, produse de cofetărie
refrigerate sau congelate şi/sau deserturi
incluse în clasa 30; băuturi pe bază de cacao
şi/sau de ciocolată, învelişuri dulci pentru felii
de pâine şi anume creme de nuga şi de
ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01618
(151) 12.03.2012
(732) A T P  M A R K E T I N G  &

PROMOTION AG, Spielhof 14 a,
8867, NIEDERURNEN ELVETIA 

(540)

ADIO ULCERAŢII BUCALE!

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:

5 Substanţe şi preparate farmaceutice,
medicale pentru înlăturarea ulceraţiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01608
(151) 12.03.2012
(732) MIHĂILĂ OLIVIA RAMONA,

Drumul Timonierului nr. 5, bl. 104A,
sc. 2, et. 2, ap. 61, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARKET RESEARCH Revista
oamenilor informaţi

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
din imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; redactare texte cu caracter
publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; texte cu caracter
nonpublicitar.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01609
(151) 12.03.2012
(732) TINU ANDREI, Str. Gârlei nr. 94,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADEVARUL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01637
(151) 12.03.2012
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

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

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

(540)

FRUIT TRIO

(531) Clasificare Viena:011515; 270502;
270503;  

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

29 Produse pe bază de lapte şi anume iaurt,
caş, preparate pe bază de iaurt, preparate pe
bază de caş, preparate pe bază de cremă de
brânză, preparate pe bază de caş cu fructe,
iaurt cu fructe; deşerturi pe bază de iaurt, caş
cremă de brânză şi smântână, deasemenea cu
adaos de fructe şi preparate din fructe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01610
(151) 12.03.2012
(732) CUTURELA SANDU CRISTIAN,

B-dul Pipera nr. 122D, bl. C, et. 1, ap.
2, Jud. Ilfov, , VOLUNTAR
ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL DE CERCETARE SI
PROIECTARE SOCIALA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01638
(151) 12.03.2012
(732) VOICU RADU MUGUR, Str. Sibiu

nr. 5, bl. E3, sc. 1, et. 7, ap. 46, sector
6, 061533, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CARNE BUNA.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01619
(151) 12.03.2012
(732) TURCU EMILIA, Str. Tache Ionescu

bl. M3A, sc. A, ap. 2, Judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

GHINESCU EMILIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01611
(151) 12.03.2012
(732) CUTURELA SANDU CRISTIAN,

B-dul Pipera nr. 122D, bl. C, et. 1, ap.
2, Jud. Ilfov, , VOLUNTAR
ROMANIA 

(540)

LES SAGES D'HELIOPOLIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01639
(151) 12.03.2012
(732) S.C. MONDOTEXTIL FASHION

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 96, bl.
210, sc. 1, et.3, ap. 23, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

XINLANJIA
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(531) Clasificare Viena:260201; 260301;
270502;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01612
(151) 12.03.2012
(732) URSU ADRIAN, Str. Maior Ion

Coravu nr. 25, ap. 3, sector 2, 021971,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHIOT

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01640
(151) 12.03.2012
(732) S.C. GRUPUL EDITORIAL ART

S.R.L., Splaiul Independenţei nr.
315-317-319, OB LD 18, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUBUL DE LECTURĂ

(531) Clasificare Viena:030717; 260118;
270524;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01620
(151) 12.03.2012
(732) S . C .  D A V I D  &  M I K E

INTERNATIONAL SERVICES
S.R.L., Bdul. Iuliu Maniu nr. 17, bl.
21P, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FUNNYDEAL

(591) Culori revendicate:galben, mov

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01613
(151) 14.03.2012
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI 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)

TRANZACTIV efervescent Plus vitamina
C pentru intarirea capilarelor intestinale

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01641
(151) 12.03.2012
(732) CONFEDERATIA PATRONALA

DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT, Şos. Fabrica de Glucoză
nr. 15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INFRASTRUCTURA INTELIGENTĂ ÎN
EUROPA DE SUD-EST

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01621
(151) 12.03.2012
(732) S.C. JSC INFAMES -RO S.R.L., Str.

Traian nr. 29, Judeţul Maramureş,
435500, SIGHETU MARMAŢIEI
ROMANIA 

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

(540)

MYRAMISTIN PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical; substanţe dietetice de uz medical;
alimente pentru sugari; dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01642
(151) 12.03.2012
(732) CONFEDERATIA PATRONALA

DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT, Şos. Fabrica de Glucoză
nr. 15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BANI PENTRU ROMÂNIA PRIN
PARTENERIATUL PUBLIC PRIVAT

  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01643
(151) 12.03.2012
(732) CONFEDERATIA PATRONALA

DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT, Şos. Fabrica de Glucoză
nr. 15, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLUBUL DE INFRASTRUCTURĂ

  
(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
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01622
(151) 12.03.2012
(732) S.C. ROS SYSTEMA S.R.L., Str.

Bradului nr. 2/b, ap. 1, Jud. Mureş,
5 4 0 0 7 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

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

(540)

EVOLUEAZĂ ZI DE ZI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; consultanţă pentru
conducerea afacerilor; informaţii despre
afaceri; consultanţă profesională de afaceri în
domeniul implementării sistemelor de
management al calităţii, de mediu, de
siguranţă alimentară; consultanţă pentru
probleme de personal, în domeniul sistemelor
de management al calităţii, de mediu de
siguranţă alimentară; expertize în afaceri.
41 Educaţie; instruire; divertisment;

organizarea de expoziţii cu scop cultural sau
educativ; organizarea şi conducerea de
conferinţe, colocvii, seminarii, simpozioane şi
congrese; învăţământ prin corespondenţă;
informaţii în materie de educaţie şi instruire;
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei şi formării); organizarea de
evenimente şi competiţii educative, sportive
sau de divertisment; publicare şi publicare
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01626
(151) 12.03.2012
(732) S.C. DOLADELA COMPANY

S.R.L., Str. Brăilei nr 255, Zona
Tirighina, judeţul Galaţi, 800628,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

DOLADELA COMPANY

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

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

clase:
6 Metale comune brute şi aliajele lor;
materiale de construcţii metalice, construcţii
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metalice transportabile; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice
cu excepţia celor electrice; lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice, ţevi
metalice; case de bani şi casete (seifuri);
produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01614
(151) 12.03.2012
(732) ASOCIATIA ECOASSIST, Str.

Gaetano Donizetti nr. 15, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

PLANTĂM FAPTE BUNE ÎN
ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:011725; 050316;

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

clase:
9 Suporturi cu înregistrare audio, video,
publicaţie electronică on-line, descărcabilă.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
16 Publicaţie, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, produse de imprimerie;

fotografii; albume, calendare, autocolante,
papetărie, materiale pentru ambalaje, clişee,
folii, saci din plastic, PVC sau rafie şi săculeţi
din material plastic pentru ambalat.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; media on-air, on-line şi pe alte
suporturi pentru companii de comunicare,
mediu, sociale sau educative; curierat
publicitar, distribuire de prospecte sau de
eşantioane; organizare de expoziţii, expunere
de produse, promovare şi oferte de produse
şi/sau servicii, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau a
înregistrărilor, exploatarea sau compilarea
datelor matematice sau statistice; ofertă de
publicaţii şi carte pe hârtie sau în format
electronic, servicii de abonament la publicaţii;
relaţii publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter, prin satelit,
prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, alte servicii de
telecomunicaţii.
39 Transport de materiale, ambalare şi
depozitare a maaterialelor, organizarea de
călătorii, de acţiuni sociale sau educative în
natură şi/ sau în spaţii închise.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01644
(151) 12.03.2012
(732) S.C. ENEL ENERGIE S.A., Bd. Ion

Mihalache nr. 41-43, corp A, et. II,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Energie verde

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050116; 150925;

270501; 290103;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Servicii de instalaţii.
39 Transport, distribuţia de energie electrică.
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 01627
(151) 12.03.2012
(732) S.C. CARE RO PERFORMANCE

S.R.L., Str. Răsuri nr. 64, judeţul
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:020502; 270502;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01623
(151) 12.03.2012
(732) S.C. ROS SYSTEMA S.R.L., Str.

Bradului nr. 2/b, ap. 1, Jud. Mureş,
5 4 0 0 7 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

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

(540)

EVOcampus.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare; consultanţă pentru
conducerea afacerilor; informaţii despre
afaceri; consultanţă profesională de afaceri în
domeniul implementării sistemelor de
management al calităţii, de mediu, de
siguranţă alimentară; consultanţă pentru
probleme de personal, în domeniul sistemelor
de management al calităţii, de mediu de

siguranţă alimentară; expertize în afaceri.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
organizarea de expoziţii cu scop cultural sau
educativ; organizarea şi conducerea de
conferinţe, colocvii, seminarii, simpozioane şi
congrese; învăţământ prin corespondenţă;
informaţii în materie de educaţie şi instruire;
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei şi formării); organizarea de
evenimente şi competiţii educative, sportive
sau de divertisment; publicare şi publicare
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01645
(151) 12.03.2012
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU 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)

K7

(591) Culori revendicate:roşu, verde
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(531) Clasificare Viena:050314; 260118;
270711; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01624
(151) 12.03.2012
(732) TORJE ANCA DIANA, Calea

Aradului nr. 21, bl. P65, et. 7, ap. 22,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

Casa IOSIF FANU 1936

(591) Culori revendicate:negru (pantone
black C), albastru (pantone 2965 C),
roşu (pantone 485 C), verde (pantone
357 C)

  
(531) Clasificare Viena:050105; 070108;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,

malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01628
(151) 12.03.2012
(732) S.C. DOLADELA DISTRIBUTIE

S.R.L., Str. Brăilei nr. 255, Zona
Tirighina, judeţul Galaţi, 800628,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

DOLADELA DISTRIBUTIE

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

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

clase:
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6 Metale comune brute şi aliajele lor;
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice
cu excepţia celor electrice; lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice, ţevi
metalice; case de bani şi casete (seifuri);
produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01646
(151) 12.03.2012
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU 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)

Paste K lumea 7 zile pe săptămână!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01629
(151) 12.03.2012
(732) STAŞ MARIAN, Str. Teliţa nr. 14, bl.

52A, sc. I, et.IV, ap. 30, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIDERII MILENIULUI TREI Program
educaţional în Arta de a Conduce, oferit
elevilor de liceu din Romania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01630
(151) 12.03.2012
(732) S.C. LUCIA BELLA FASHION

S.R.L., Str. Baicului nr. 70, parter,
Camera 4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LB luciana bella
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(591) Culori revendicate:alb, negru, roz, gri

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01631
(151) 12.03.2012
(732) S.C. VLAMIR IMPEX S.R.L., Str.

Gârlei nr. 36-38, sector 1, 715764,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REINVENTEAZA-TI BIROUL!

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01632
(151) 12.03.2012
(732)
SC LUDOTERM SRL Str. Moinesti, nr.5,
bloc 130, sc.B et.10, ap.78 sector 6
Bucuresti 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
 
(540)

NOI VĂ TRATĂM CU CĂLDURĂ !

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.,
39Transport; ambalare Õi depozitarea
marfurilor, organizarea de c|l|torii., 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; regruparea în avantajul
terÛilor a produselor din clasa 11 (cu
excepÛia transportului lor) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod, import. 

 
 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01648
(151) 12.03.2012
(732) S.C. MOBILE ENTERTAINMENT

GARAGE S.R.L., Str. Baltagului nr.
7A, et. 6, ap. 26, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

prevyou

(591) Culori revendicate:mov, galben

  
(531) Clasificare Viena:011515; 260416;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 3/2012/11

(210) M 2012 01633
(151) 12.03.2012
(732) S.C. INK SPOT SHOP SRL-D,

Str. Verigei nr. 3, bl. 1, sc. 4, ap.
169, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ink SPOT TATTOO

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

  
(531) Clasificare Viena:011515; 260201;

270502; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 01634
(151) 12.03.2012
(732) S.C. ALCONOR COMPANY

S.R.L., Str. Alexandru Ion Cuza,
nr.27, jud. Satu Mare, 445100, CAREI
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)

reCool

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase 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 01649
(151) 12.03.2012
(732) LANZAFAME FABIO, cu

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

(540)

Premier Win 365

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010105; 210301;

240922; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01650
(151) 12.03.2012
(732) LANZAFAME FABIO, cu rezidenţă

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

(540)

PREMIER TEXAS POKER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01651
(151) 12.03.2012
(732) S.C. AL.TIP.D COM S.R.L.,

Bulevardul Lacul Tei nr. 121, bl. 5, sc.
B, ap. 64, sector 2, 020382,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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BLOSSOM BEAUTY SALON

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050519; 050522;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
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 01652
(151) 12.03.2012
(732) CATALIN ANDRIES, Str. Ştefan

cel Mare nr. 13, bl. C1, ap. 17, jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

BURSA DE VINURI VRANCEA
Oricând, orice soi de vin, orice cantitate

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

  
(531) Clasificare Viena:050710; 190101;

250119; 270515; 290115;  
(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 01653
(151) 12.03.2012
(732) DUMITRESCU SERGHEI, Aleea

Fuiorului nr. 4, bl. Y3C, sc. 2, et. 7,
ap. 73, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VREAU ASIGURARE! auto bunuri
c l a d i r i  p e r s o a n e
WWW.VREAUASIGURARE.RO
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(591) Culori revendicate:alb, galben,
vernil, gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:020123; 070124;

180123; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Administrarea afacerilor comerciale;
prezentarea produselor si serviciilor prin
orice mijloace, lanţ de magazine, adunarea
impreună a unor bunuri si servicii oferite
altora, cu posibilitatea unor vizionări
convenabile a acestora de către clienţi,
promovarea bunurilor si serviciilor altora,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, achiziţie de servicii pentru
terţi, distribuire de materiale publicitare,
informaţii si sfaturi comerciale pentru
consumatori, licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare de
produse şi servicii prin toate mijloacele de
comunicare, pentru promovarea vânzărilor
pentru terţi, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio,
de televiziune, de teleshopping.
36 Asigurări de bunuri şi persoane;
consultaţii în domeniul asigurărilor;
informaţii în domeniul asigurărilor; asigurări
împotriva accidentelor, asigurări auto,
asigurări profesionale; afaceri imobiliare;
afaceri bancare, afaceri financiare, afaceri
monetare, agenţii imobiliare, analiză
financiară, cotaţii de bursă, investiţii de
capital, servicii de cărţi de credit, servicii de
cărţi de debit, consultaţii în domeniul
financiar, estimări financiare pentru
asigurări, bănci, imobiliare; estimări fiscale;

expertize fiscale; transfer electronic de
fonduri; tranzacţii financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01647
(151) 12.03.2012
(732) S.C. SCHULZ CULORI S.R.L., Str.

Turda nr. 30, jud. Sibiu, 20372, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Impulse

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01672
(151) 13.03.2012
(732) S . C .  R O M E S  G R U P

INTERNATIONAL S.R.L., Splaiul
Independenţei nr. 202H, bl. 2, sc. 1,
ap. 4, parter, sector 6, 060021,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate televizată; difuzare de
anunţuri publicitare.
38 Emisiuni televizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01690
(151) 13.03.2012
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., B-dul

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35,
sc. A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MULTI PAN

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;

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

11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01654
(151) 13.03.2012
(732) S.C. CESAL S.A., Şos. Borşului nr.

31, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

Cesal MESERiADA

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01673
(151) 13.03.2012
(732) S.C. INFOMEDIU EUROPA &

PATENERS S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr. 6, Corp C, camera 19,
parter, judeţul Prahova, 100031,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

INFOMEDIU EUROPA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, reviste; materiale publicitare.
41 Organizarea şi conducerea de
evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01664
(151) 13.03.2012
(732) CIOBANU IANCU DRAGOS, Str.

Piaţa Amzei nr. 10-22, sc. E, et. 5,
ap. 27, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOP TELESHOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe. 
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de

producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare. 
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasuri. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase. 
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase. 
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie. 
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01655
(151) 13.03.2012
(732) S.C. BUCOVINA VEHICLES S.A.,

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, et. 1,
birou 105, Jud. Suceava, 720237,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

BV BUCOVINA VEHICLES

(591) Culori revendicate:verde (pantone
350C)
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(531) Clasificare Viena:030413; 260115;
270502; 290112;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat
şi piesele aferente.
37 Întreţinere şi reparaţii automobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01691
(151) 13.03.2012
(732) S . C .  R O M A T E R M I T

CONSTRUCT S.R.L., Str. Prel.
Şos. Giurgiului nr. 33, Jud. Ilfov, ,
JILAVA 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)

mediterraneo

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011524; 270511;

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

clase:
6 Ţigle metalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01674
(151) 13.03.2012
(732) S.C. GRUPUL EUROPEAN DE

PRESA REPORTER S.R.L., Str.
Ştefan cel Mare nr. 6, Corp C, camera
26, judeţul Prahova, 100031,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

GRUPUL EUROPEAN DE PRESA
REPORTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare.
41 Organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01665
(151) 13.03.2012
(732) S.C. EXPOLL S.R.L., Bd.

Independenţei nr. 33, C1-5, P, cam. 2,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

PACALA S-A NASCUT IN ROMANIA!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01666
(151) 13.03.2012
(732) BÎRGĂOANU EUGEN, Aleea

Aleşd nr. 3, bl. N23, sc. 3, et. 3, ap.
37, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AIM GROUP ATLANTIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01694
(151) 13.03.2012
(732) SUCEVEANU STEFAN, Str.

Covasna nr. 41, bl. F19, sc. 4, et. 1, ap.
34, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Farma Line

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01656
(151) 13.03.2012
(732) S.C. SBS BROADCASTING

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

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

(540)

Verde-n faţă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01695
(151) 13.03.2012
(732) SUCEVEANU STEFAN, Str.

Covasna nr. 41, bl. F19, sc. 4, et. 1,
ap. 34, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NAVIGHEZI SĂNĂTOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
produse igienice pentru medicină; alimente
şi substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de

calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01675
(151) 13.03.2012
(732) S.C. INFOMEDIU EUROPA &

PATENERS S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr. 6, Corp C, camera 19, parter,
judeţul Prahova, 100031, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ECOATITUDINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate televizată.
38 Emisiune tv.
41 Organizare evenimente, organizare şi
conducere de conferinţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01696
(151) 13.03.2012
(732) S.C. EJOBS ROMANIA S.A., Str.

Puţul lui Zamfir nr. 36, et. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

EJOBSEXPO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 3/2012/11

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

16 Publicaţie, hârtie, carton şi produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase,
pliante, broşuri şi alte materiale publicitare
tipărite, produse de imprimerie, fotografii,
albume, calendare, autocolante, papetărie,
materiale de instruire sau învăţământ, clişee,
caractere tipografice.
35 Organizare de expoziţii şi târguri, în
special târguri pentru locuri de muncă şi
cariere, servicii de recrutare de personal;
publicitate, media on-air, on-line şi pe alte
suporturi pentru campanii de comunicare,
mediu, sociale sau educative; publicitate,
curierat publicitar, distribuire de prospecte
şi eşantioane; expunere de produse,
promovare şi ofertă de produse şi/sau
servicii, relaţii publice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01657
(151) 13.03.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES

S.A., Str. Studioului, corp 1 Platouri,
nr. 1, et. 2, jud. Ilfov, 8120,
BUFTEA ROMANIA 

(540)

ULTIMUL CORUPT DIN ROMÂNIA

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

  
(531) Clasificare Viena:260403; 270502;

270503; 270508; 290114;  

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

9 Casete video; film cinematografic; discuri
compacte (audio-video); benzi video.
16 Publicaţii periodice, ziare, reviste, cărţi,
albume, cataloage, pliante, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi
video).
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site-uri
web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01677
(151) 13.03.2012
(732) S.C. BAVARIA INVEST S.R.L., Str.

Şelimbărului nr. 22, judeţul Sibiu, ,
CISNĂDIE ROMANIA 

(540)

BIOSPHAERA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01678
(151) 13.03.2012
(732) S.C. BAVARIA INVEST S.R.L.,

Str. Şelimbărului nr. 22, judeţul
Sibiu, , CISNĂDIE ROMANIA 

(540)

BIOSPHAERA

(591) Culori revendicate:bronze

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01667
(151) 13.03.2012
(732) BÎRGĂOANU EUGEN, Aleea Aleşd

nr. 3, bl. N23, sc. 3, et. 3, ap. 37,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AIM GROUP BIO SINERGY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01668
(151) 13.03.2012
(732) BÎRGĂOANU EUGEN, Aleea Aleşd

nr. 3, bl. N23, sc. 3, et. 3, ap. 37,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AIM GROUP MIND SYNERGY
MILLENIUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01679
(151) 13.03.2012
(732) S.C. THERME NORD S.R.L., Str.

Alexandru Vlahuţă nr. 2, camera 1,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

THERME BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:albastru marin,
bleu, bej, galben

  
(531) Clasificare Viena:020307; 030918;

260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01669
(151) 13.03.2012
(732) BÎRGĂOANU EUGEN, Aleea Aleşd

nr. 3, bl. N23, sc. 3, et. 3, ap. 37,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AIM GROUP VITAL PROTECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01680
(151) 13.03.2012
(732) S.C. THERME NORD S.R.L., Str.

Alexandru Vlahuţă nr. 2, camera 1,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

THERME BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:albastru marin, roz
pal
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  (531) Clasificare Viena:020307; 030918;
260118; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01658
(151) 13.03.2012
(732) F.N.S.A.A.T.D.S.C. AGROSTAR,

Str. Valter Mrăcineanu nr. 1-3,
sector 1, 010155, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

AGROSTAR FEDERATIA
NATIONALA A SINDICATELOR DIN
AGRICULTURĂ ALIMENTATIE,
TUTUN, DOMENII SI SERVICII
CONEXE

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

  
(531) Clasificare Viena:030413; 050702;

180108; 200702; 290114;  
(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; reviste, ziare, broşuri,
piante în domeniul agriculturii, alimentaţiei,
tutunului, domeniilor şi serviciilor conexe.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; simpozioane, conferinţe,
seminarii, traininguri în domeniul agriculturii,
alimentaţiei, tutunului, domeniilor şi
serviciilor conexe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01670
(151) 13.03.2012
(732) S.C. INVESTIGATII VIP S.R.L.,

Str. Felix nr. 13, camera 2, bl. 67, et.
2, ap. 10, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

INVESTIGATII VIP

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

  
(531) Clasificare Viena:020115; 240108;

290114;  
(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. 
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia

bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01698
(151) 13.03.2012
(732) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE

C.V., Ricardo Margain no. 444, Torre
sur, Piso 16 Col. Valle del Campestre,
San Pedro Garza Garcia, 66265,
NUEVO LEON MEXIC 

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

(540)

IPTA

(300) Prioritate invocată:
 /21.12.2011/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Precursori chimici şi materii prime pentru
producerea de răşini şi polimeri sintetici;
compuşi precursori şi anume, acid tereftalic
pentru producerea de polimeri sintetici; pudre
de polimeri; compuşi pe bază de polimeri
utilizaţi la fabricarea de bunuri de uz
comercial, industrial şi casnic; compuşi
polimerici utilizaţi la fabricarea de bunuri de
uz comercial şi industrial; acid tereftalic
pentru utilizare în fabricarea materiilor
plastice, produse chimice pentru prelucrare
ulterioară şi anume acid tereftalic, compuşi
precursori şi anume acid tereftalic pentru
producerea de polimeri sintetici.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01671
(151) 13.03.2012
(732) S.C. INTERPACK S.R.L., Str.

Căprioarei nr. 38, cam. 3, judeţul
Bihor ,  410507 ,  ORADEA
ROMANIA 

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

(540)

INTERPACK

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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; material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01659
(151) 13.03.2012
(732) S.C. LEO BURNETT & TARGET

S.A., Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

O SECUNDA PENTRU O VIATA!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; 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 01660
(151) 13.03.2012
(732) S.C. LEO BURNETT & TARGET

S.A., Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01661
(151) 13.03.2012
(732) ITU FLORIN-DANIEL, Str.

Ciresoaia nr. 100, sector 1, 013346,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE SOCIAL KITCHEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale; organizare de
evenimente; planificare de evenimente;
organizarea de evenimente speciale;
organizare de evenimente în domeniul
culinar; organizare de evenimente muzicale,
culturale, educative, sportive, de
divertisment; organizarea de evenimente
live; organizarea de spectacole şi competiţii
live; organizarea de competiţii şi
evenimente în scopuri caritabile;
organizarea de baluri, de concursuri de
frumuseţe, nunţi, botezuri, petreceri,
petreceri tematice, carnavaluri, competiţii de
dans, petreceri dansante, baluri mascate,
petreceri pentru copii; organizarea de
concerte; planificarea de recepţii;

organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
servicii de publicare; publicare on-line;
divertisment radiofonic şi televizat;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
nedescarcabile; organizarea de expoziţii,
târguri şi evenimente în scopuri culturale sau
educative; proiecţii de filme cinematografice;
lecţii de gătit; instruire în domeniul culinar;
servicii pentru organizare de timp liber;
producţia de emisiuni radio şi tv, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de închirieri de
locaţii pentru evenimente; rezervări de locaţii
pentru evenimente; furnizarea de mâncare şi
băutură pentru evenimente; servicii de
catering; restaurant; baruri; cofetării; hoteluri;
moteluri; pensiuni; cafenele; tabere;
închirierea de echipamente de gătit şi veselă;
închirierea de scaune, mese, feţe de masă
sticlărie; închirierea de corturi; închirierea de
construcţii transportabile; oferirea de sfaturi
cu privire la reţetele culinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01699
(151) 13.03.2012
(732) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE

C.V., Ricardo Margain no. 444, Torre
sur, Piso 16 Col. Valle del Campestre,
San Pedro Garza Garcia, 66265,
NUEVO LEON MEXIC 

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

(540)

INTEGREX
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(300) Prioritate invocată:
 /21.12.2011/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru utilizare la
producerea de polimeri; fabricarea şi
integrarea acidului PTA şi a răşinii PET în
domeniile fabricării de polietilen şi a
procesării polimerilor; procesare de
polimeri; produse chimice pentru utilizare în
operaţiile de extrudare a polimerilor;
polimeri în stare brută pentru uz industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01700
(151) 13.03.2012
(732) GRUPO PETROTEMEX, S.A.

DE C.V., Ricardo Margain no. 444,
Torre sur, Piso 16 Col. Valle del
Campestre, San Pedro Garza Garcia,
66265, NUEVO LEON MEXIC 

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

(540)

IPET

(300) Prioritate invocată:
 /21.12.2011/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Componente de răşină sintetică sub formă
de granule polimerice pentru utilizare în
fabricarea sticlelor, paharelor, capacelor,
tăvilor, recipientelor şi a altor produse din
plastic; componente de răşină sintetică sub
formă de granule polimerice pentru utilizare

în fabricarea sticlelor, paharelor, capacelor,
tăvilor, recipientelor şi a altor produse din
plastic; răşini polimerice utilizate la fabricarea
compozitelor pe bază de răşină sau fibră;
răşini sintetice pentru îmbuteliere şi ambalare;
răşină de polietilen tereftalat, răşini artificiale
în stare brută; materii plastice în stare brută;
răşini de polietilen tereftelat în stare brută. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01662
(151) 13.03.2012
(732) S.C. EDITURA ALLFA S.R.L.,

B-dul Constructorilor nr. 20A, Corp
A, et. 3, Camera 3, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Iubiri de altădată

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi de înregistrare optică şi
magnetică.
16 Publicaţii periodice, reviste, broşuri,
produse din hârtie şi carton imprimate.
35 Publicitate; tratamentul textelor (redactare,
editarea)regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; vânzare prin librării.
41 Publicare şi publicare on-line; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01681
(151) 13.03.2012
(732) S.C. THERME NORD S.R.L., Str.

Alexandru Vlahuţă nr. 2, camera 1,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

THERME BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:bej, gri, mov

  
(531) Clasificare Viena:020307; 030918;

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

clase:
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 01682
(151) 13.03.2012
(732) S.C. ANDSOFT S.R.L., Str.

Principală nr. 269, localitatea Ucea de
Jos, jud. Braşov, , COMUNA UCEA
ROMANIA 

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

(540)

ANDSOFT creating software.providing
solutions.

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

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270511;

290114;  
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 3/2012/11

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei 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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.
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.
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 01683
(151) 13.03.2012
(732) S.C. SENSYTOUCH S.R.L., Str.

Siderurgiştilor nr. 17, bl. C2, ap. 53,
jud. Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

SENSYTOUCH

(591) Culori revendicate:albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01684
(151) 13.03.2012
(732) NATURA S.R.L., Sat Sarbi, jud.

Vrancea, 627375, COM. ŢIFEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ANA ARE

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), verde (Pantone 367C), negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:020503; 020901;

050116; 270502; 290114;  
(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.
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.
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; servicii de compilare şi sistematizare
de informaţii prin intermediul unor baze de
date.
38 Telecomunicaţii.
39 Distribuţie, transport; etichetare, ambalare,
depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01685
(151) 13.03.2012
(732) GHEZEA MITRUS, Jud. Călăraşi, ,

SAT CĂSCIOARELE ROMANIA 

(540)

A ATAC de Iaşi
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(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270517;

290101;  
(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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01686
(151) 13.03.2012
(732) GHEZEA MITRUS, Jud. Călăraşi, ,

SAT CĂSCIOARELE ROMANIA 

(540)

A ATAC de Baia-Mare

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270517;

290101;  
(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,
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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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01687
(151) 13.03.2012
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., B-dul

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35,
sc. A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEST LAUX

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;

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

12 Aparate de locomoţie terestră.
28 Articole de gimnastică şi de sport,
necuprinse în alte clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01688
(151) 13.03.2012
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., B-dul

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35, sc.
A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MULTI COOKER

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

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

clase:
11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01689
(151) 13.03.2012
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., B-dul

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35, sc.
A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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SMOOTHIE MIXER

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;

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

11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01737
(151) 14.03.2012
(732) BRAGAGIU CRISTINA ALINA,

Str. Parâng nr. 12, Judeţul Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

DE LA BRAGAGIU

  (531) Clasificare Viena:050101; 070109;
070124;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01701
(151) 14.03.2012
(732) S.C. ELEX.PRO S.R.L., Str. Cristea

Mateescu nr. 5, bl. T6A, sc. A, et. P,
ap. 1, sector 2, 023664, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

+F80
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(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270711;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte din imitaţie de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole pentru acoperirea capului, chiloţi de
baie, costume de baie, papuci de baie,
sandale de baie, bluze, bluze cu guler,
bluzoane de pânză groasă, bocanci,
body-uri, bonete, botine, cămăşi, plastroane
de cămăşi, plătci de cămăşi, camizoluri,
capoate, caschete, centuri, chiloţi, chiloţi de
baie, îmbrăcăminte pentru ciclişti, ciorapi,
cizme, colanţi, combinezoane de schi nautic,
c o m b i n e z o a n e  ( î m b r ă c ăm i n t e ) ,
combinezoane (lenjerie de corp), confecţii,
lenjerie de corp, corsete, costume, cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), cravate,
desuuri (îmbrăcăminte), echipament de
gimnastică, espadrille, încălţăminte de
fotbal ,  fulare,  fuste,  gabardine
(îmbrăcăminte), galanterie, galoşi, ghene
(lenjerie de corp), ghetre, pantofi de
gimnastică, glugi (îmbrăcăminte), gulere,
gulere de haină (îmbrăcăminte), gulere false,
buzunare de haine, haine de stradă,
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
impermeabile, încălţăminte, bombeuri de
încălţăminte, căpute de încălţăminte,
dispozit ive ant iderapante pentru
încălţăminte, elemente metalice pentru
încălţăminte, rame de încălţăminte, talonete
pentru încălţăminte, încălţăminte de sport,
încălţăminte de fotbal, crampoane pentru
încălţăminte de fotbal, încălţăminte de plajă,
încălţăminte de schi, jachete tricotate
(îmbrăcăminte), jartiere, jartiere pentru
şosete bărbăteşti, jobene, jupoane, lavaliere,
lenjerie de corp, lenjerie de corp sudorifugă,
livrele (articole de îmbrăcăminte), maiouri

de corp, mânecuţe, manşete (îmbrăcăminte),
manşoane (îmbrăcăminte), mantile, mantouri,
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), pălării,
carcase de pălării, paltoane, pantaloni, papuci,
pardesie, parkas (mantouri scurte 3/4),
patrafire, pelerine, veste de pescar, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, pieptare,
pieptare (lenjerie), pijamale, costume de plajă,
încălţăminte de plajă, plastroane de cămăşi,
plătci de cămaşă, pulovere, pulovere groase,
rame pentru încălţăminte, rochii, saboţi
(încălţăminte), şaluri, sandale, sariuri, slipuri,
şosete, jartiere pentru şosete bărbăteşti,
suporturi de şosete, pantofi de sport, şube,
sutiene, talonete pentru ciorapi, talonete
pentru încălţăminte, tălpi, tocuri, togi, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, turbane, uniforme,
văluri (îmbrăcăminte), veste, voalete, voaluri
(îmbrăcăminte).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; administrarea comercială a
licenţelor produselor şi a serviciilor pentru
terţi, asistenţă în managementul afacerilor,
cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor,  consultan ţă
profesională în afaceri, îndrumări în
organizarea si conducerea afacerilor,
informaţii despre afaceri, estimări referitoare
la afaceri comerciale, difuzare de anunţuri
publicitare, servicii de aprovizionare pentru
terţi (achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi), asistenţă în conducerea
afacerilor, cercetarea pieţei, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, cronică
publicitară, difuzare (distribuire) de
eşantioane, difuzarea de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), difuzare
(distribuire) de eşantioane, agenţii de
export-import, facturare, închiriere de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare,
investigaţii pentru afaceri, organizare de
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expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prezentare de produse,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terţi, publicare de texte publicitare, relaţii
publice, difuzare de anunţuri publicitare,
difuzare de material publicitar (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), închiriere
de material publicitar, închiriere de spaţii
publicitare, pregătirea de texte publicitare,
publicare de texte publicitare, reactualizarea
documentaţiei publicitare, publicitate,
publ ic i ta te  on-l ine într-o re ţea
compute r i za tă ,  pub l i c i t a t e  p r in
corespondenţă, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovarea vânzărilor, pentru terţi.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii
ambalarea produselor, antrepozitare, trasport
pe calea ferată, închirierea de containere de
depozitare, informaţii în domeniul
depozitării, închirierea de depozite,
transport fluvial, împachetarea mărfurilor,
închiriere de ambarcaţiuni, închiriere de
automobile, închiriere de garaje, închirierea
de depozite, închirierea de vagoane,
înmagazinare, livrarea de mărfuri, transport
de mărfuri navlu, servicii de manipulare şi
de încărcare a mărfii, transport cu camionul,
transport cu vaporul, transport pe calea
ferată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01725

(151) 14.03.2012
(732) KOMORNYIK ATTILA-OVIDIU,

Str. Silvia nr. 66A, sector 2, 023436,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OK BY PIERO

(591) Culori revendicate:grena (vişiniu),
argintiu

  
(531) Clasificare Viena:250113; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01702
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(151) 14.03.2012
(732) S.C. REMATHOLDING CO

S.R.L., Şos. Berceni Fort nr. 5, et. 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Competenta in reciclare!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Materiale plastice în stare brută; preparate
pentru călire şi sudura metalelor.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construc ţ ie  metal ice;  construc ţ i i
transportabile metalice; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; produse de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; produse
metalice necuprinse în alte clase.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
35 Informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; prelucrare administrativă de
comenzi de marfă; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare;
consultanţă pentru conducerea afacerilor.
40 Sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile; tratarea hârtiei, metalelor;
reciclarea deşeurilor; informaţii în domeniul
prelucrării de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01726
(151) 14.03.2012
(732) G H E O R G H I T O I  M A R I U S

CONSTANTIN, Str. Mihai Eminescu
nr. 16, bl. E3, sc. C, ap. 33, Jud.
Neamţ, 610029, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

PEP 2 stay sharp.alert

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare minerale, uleiuri de
uz medical, produse farmaceutice şi alte
produse de uz medical; produse sanitare de uz
medical şi preparate farmaceutice pentru
digestia/asimilarea alimentelor şi a băuturilor
grele; produse dietetice de uz medical; tablete
farmaceutice de mestecat; băuturi de uz
medical; bomboane de uz farmaceutic;
medicamente lichide.
30 Alimente de origine vegetală, preparate
făcute din cereale, preparate făcute din
soia/sau din orez.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01703
(151) 14.03.2012
(732) S.C. REMATHOLDING CO

S.R.L., Şos. Berceni Fort nr. 5, et. 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

REMATHOLDING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Materiale plastice în stare brută; preparate
pentru călire şi sudura metalelor.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construc ţ ie  metal ice;  construc ţ i i
transportabile metalice; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; produse de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; produse
metalice necuprinse în alte clase.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
35 Informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; prelucrare administrativă de
comenzi de marfă; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare;
consultanţă pentru conducerea afacerilor.
40 Sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile; tratarea hârtiei, metalelor;
reciclarea deşeurilor; informaţii în domeniul
prelucrării de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01727
(151) 14.03.2012
(732) S.C. BRADET S.R.L., Sat Brădeţu,

Jud. Argeş, , COMUNA BRĂDULEŢ
ROMANIA 

(540)

Bălţata BRADET

(591) Culori revendicate:maro, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030402; 061909;

070109; 180108; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01728
(151) 14.03.2012
(732) S.C. BRADET S.R.L., Sat Brădeţu,

Jud. Argeş, , COMUNA BRĂDULEŢ
ROMANIA 

(540)
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Bălţata

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:080301; 110320;

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

clase:
29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01738
(151) 14.03.2012
(732) BBK (IP) LIMITED, Quastisky

Building, P.O.Box 4389, Tortola, ,
R o a d  T o w n  I N S U L E L E
VIRGINE(BRITANICE) 

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

(540)

bbk

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor,
aparate de televiziune cu plasmă şi cristale
lichide, televizoare portabile, DVD playere,
aparate şi echipamente home-teatre,

microsisteme cu DVD, minisisteme cu DVD,
sisteme acustice, înregistratoare audio,
incluzând aparatură stereo auto, radiouri
portabile, radio cu ceas cu alarmă,
microfoane, playere MP3, playere CD/MP3
portabile, camere digitale, cabluri electrice şi
fire, înregistratoare video, playere audio,
aparate fotografice digitale, aparate telefonice,
telefoane mobile, suporturi magnetice de date,
discuri vinil, discuri acustice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01739
(151) 14.03.2012
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector 3,
030591, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ONLINE FAIR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01704
(151) 14.03.2012
(732) S T A N C I U  C .  F L O R I N

GABRIEL, Str. Epocii nr. 3, jud.
Ilfov, , BRAGADIRU ROMANIA 

(732) R U S  D .  F L O R I C A
MAGDALENA, Str. Făcliei nr. 5,
jud. Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

Miracol dulce

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Miere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01740
(151) 14.03.2012
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector 3,
030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

THE FAIR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01713
(151) 14.03.2012
(732) S.C. MY TICKET S.R.L., Str. Borşa

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

(540)

National Arena - concert Red Hot Chili
Peppers

(591) Culori revendicate:roz, albastru,
verde, portocaliu, maro, mov, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:070117; 070118;

070124; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01714
(151) 14.03.2012
(732) S.C. MY TICKET S.R.L., Str.

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

(540)

Cluj Arena

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

  
(531) Clasificare Viena:070117; 070118;

070124; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01705
(151) 14.03.2012
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA

NEGUVERNAMENTALA DE
ASISTENTA SOCIALA ASSOC,
Bd. Unirii nr. 28, jud. Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Restaurant Social

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01730
(151) 14.03.2012
(732) CHIRIAC LUCIAN-TEODOR, Str.

Ialomiţei nr. 1, Jud. Mureş, , TG.
MUREŞ ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

LC
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(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

3 Înălbitor şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive;săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01741
(151) 14.03.2012
(732) S.C. BIOS DIAGNOSTIC

MEDICAL SERVICES S.R.L.,
Str. Tache Ionescu nr. 5, et. 3, ap.
13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BIOS DIAGNOSTIC MEDICAL
SERVICES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01731
(151) 14.03.2012
(732) CHIUARIU & ASOCIATII

SOCIETATE DE AVOCATI, Str.
Sevastopol nr. 17C, sc. A, et. 5, ap. 15,
sector 1, 010991, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CHIUARIU & ASOCIATII NITOR IN
ADVERSUM

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru
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(531) Clasificare Viena:200701; 270511;
270519; 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
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
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 01715
(151) 14.03.2012
(732) S.C. MY TICKET S.R.L., Str.

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

(540)

Cluj Arena - concert Roxette

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

  
(531) Clasificare Viena:070117; 070118;

070124; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01716
(151) 14.03.2012
(732) S.C. MY TICKET S.R.L., Str. Borşa

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

(540)

HAI LA CONCERT.RO

  
(531) Clasificare Viena:160125; 260116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01717
(151) 14.03.2012
(732) DRAGAN PAUL EMILIAN,

B-dul Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 1,
et.6, ap. 20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRANSALPIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01706
(151) 14.03.2012
(732) S.C. BURDA ROMANIA S.R.L.,

Bdul. Carol I nr. 31-33, Complexul
ASIROM, corpul 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DESPRE TINE

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

16 PublicaÛii, reviste; hârtie, carton Õi
produse din aceste materiale, necuprinse
în alte clase; produse de imprimerie;
articole pentru leg|torie; fotografii;
papet|rie; materiale de instruire sau
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01732
(151) 14.03.2012
(732) CATRINEL ELENA FLORESCU,

B-dul Independenţei nr. 28, bl. Y4, et.
7, ap. 42, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

Curtea Română de Arbitraj Internaţional

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01707
(151) 14.03.2012
(732) S.C. GOLD PARMA PROD

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 286, bl.
41, et. 1, sc. 1, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Mireille

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor alimentare (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping;
publ ici tate  on-l ine într-o  re ţea
computerizată, operaţiuni de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01718
(151) 14.03.2012
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

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

(540)

MYSTERIUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte 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) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01733
(151) 14.03.2012
(732) S.C. ARC ELECTRONIC S.R.L.,

Str. Nicolae Titulescu nr. 2, parter,
corp B, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

ARC electronic

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01742
(151) 14.03.2012
(732) S.C. BIOS INTERNATIONAL

SERVICES S.R.L., Str. Tache
Ionescu nr. 5, et. 3, ap. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BIOS INTERNATIONAL SERVICES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01743
(151) 14.03.2012
(732) S.C. BLU-LAB DIAGNOSTIC

S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.
3, ap. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BLU-LAB DIAGNOSTIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum

şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01719
(151) 14.03.2012
(732) S.C. PRISACA TRANSILVANA

S.R.L., Str. Principală nr. 132, judeţul
Cluj, 400483, PETREŞTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

ALUNELA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01720
(151) 14.03.2012
(732) S.C. PRISACA TRANSILVANA

S.R.L., Str. Principală nr. 132,
judeţul Cluj, 400483, PETREŞTII
DE JOS ROMANIA 

(540)

GATULET FERICIT

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

31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe,
plante şi flori naturale; alimente pentru
animale, malţ.
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 01708
(151) 14.03.2012
(732) S.C. HORES 2002 S.R.L., Str.

Valea Buzăului nr. 1, bl. G7, sc. 1,
ap. 13, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Exclusive BY HORES

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

290102;  
(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 01744
(151) 14.03.2012
(732) NEGOESCU ANDREEA, Str. Aleea

Orhideelor nr. 10B, ap. 41, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Bonsay by atmosphere

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, veşminte de
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acoperire a capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 25, a poşetelor,
curelelor şi a altor accesorii de vestimentaţie
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01734
(151) 14.03.2012
(732) S.C. IKOS CONF S.A., Str.

Rakoczi nr. 40, Jud. Harghita, ,
O D O R H E I U  S E C U I E S C
ROMANIA 

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

(540)

IKOS

(591) Culori revendicate:roşu, roz, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270507;

270517; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01721
(151) 14.03.2012
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

SE IA DE DURERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice. 
35 Servicii publicitare în domeniul produselor
farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01745
(151) 14.03.2012
(732) SOCIETE GENERALE, 29

Boulevard Haussman, 75009,
PARIS FRANTA 

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

(540)

DEZVOLTĂM ÎMPREUNĂ SPIRITUL
DE ECHIPĂ BRD

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260401; 290113;

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

36 Afaceri bancare, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, birouri
de credit; afaceri de sponsorizare financiare,
agenţiile de colectare a datoriilor, analize
financiare, asigurări, asigurări de viaţă;
consultanţă în asigurări; bănci de economii,
servicii de carduri de credit, servicii de
carduri de debit; garanţii; majorării de
capital; consultanţă financiară, servicii de
evaluare mobiliare, servicii de gestionare a
clădirilor; cotaţii bursiere, brokeraj de
schimb de valori; brokeraj în asigurări,
birouri de credit; servicii de finanţare
închiriere-cumpărare; depozit de obiecte de
valoare, servicii de gestionare a valorilor
mobiliare; emitere de cecuri de călătorie;
servicii de economii; evaluări financiare (de
asigurări, bancare, imobiliare), servicii de

finanţare; strângerea de foduri, fonduri
mutuale, organismele de plasament colectiv în
valori mobiliare, informaţii financiare,
informaţii de asigurare, Home Banking,
investiţiile de capital, operaţiuni de schimb
valutar, operaţiuni financiare, operaţiuni
monetare, plata în rate; plata fondurilor;
împrumuturi (financiare); credite garantate;
tranzacţii financiare; transfer electronic de
fonduri, verificare cec; management financiar
şi bancar, servicii de cercetare şi de
prospectare a pieţelor financiare şi de
gestionare a valorilor mobiliare; indicii
financiari şi indexare financiară.
38 Servicii prestate prin intermediul
Internetului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01746
(151) 14.03.2012
(732) S.C. VIKINGPROFIL S.R.L., Str.

Principală nr. 19A, Judeţul Prahova, ,
F I L I P EŞT I I  D E  PĂD U R E
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)

KRON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Ţiglă metalică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 01709
(151) 14.03.2012
(732) DULUGEAC IOANA CRISTINA,

Str. Alexandru Donici nr. 25C,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Ştefan Stoica

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01735
(151) 14.03.2012
(732) S.C. MARCOSER S.R.L., Jud.

Galaţi, , COMUNA MATCA
ROMANIA 

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

(540)

Serematca

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050915; 050917;

050924; 270502; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 01747
(151) 14.03.2012
(732) S.C. CARA SHOP STAR S.R.L.,

Str. Munţii Buzăului nr. 32, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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CARA

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01736
(151) 14.03.2012
(732) HOLOGRAF PRODUCTIONS

S.R.L.,  Str.Elefterie nr.26, sector 5,
Bucuresti, Romania, ,  ROMANIA 

(540)

Love Affair

(591) Culori revendicate:cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01722
(151) 14.03.2012
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, judeţ Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

SE DĂ LA DURERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice. 
35 Servicii publicitare în domeniul produselor
farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01710
(151) 14.03.2012
(732) S.C. EXPOLL S.R.L., Bd.

Independenţei nr. 33, C1-5, P, cam. 2,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

PACALA S-A NASCUT ROMAN!
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  (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; organizarea
de evenimente.
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 01748
(151) 14.03.2012
(732) S.C. INFINIT SOLUTIONS

S.R.L., Str. Câmpul Pipera nr.
103G, Vila 1 - Tarlaua 49, Judeţul
Ilfov, 77190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

TRADIGITAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01749
(151) 14.03.2012
(732) ANDREI IUSUT, Şos. Bucureşti bl.

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

(540)

PEYNIRLI KEBAB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01712
(151) 14.03.2012
(732) S.C. URBAN CATERING S.R.L.,

Str. Vasile Stroescu nr. 16, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

the caterer by tavi

(591) Culori revendicate:roz, gri, alb

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01711
(151) 14.03.2012
(732) S.C. MY TICKET S.R.L., Str.

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

(540)

National Arena

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

  
(531) Clasificare Viena:070117; 070118;

070124; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 3/2012/11

(210) M 2011 08241
(151) 15.11.2010
(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, Et.4, Ap. 117, Sector 3
BUCUREŞTI

(540)

TRACKTEC

(591) Culori revendicate:negru, gri, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:261525; 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
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 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.
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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 01693
(151) 07.08.2008
(732) GlaxoSmithKline LLC, Corporation

Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, County of New
Castle, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE

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

(540)

BIOTENE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Adezivi dentari; gel hidratant pentru gură.
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ERATE CERERI MARCI  BOPI 3/2012
 PUBLICAT IN DATA DE 15.03.2012

Referitor depozit reglementar  M 2012/1497 dintr-o eroare de inregistrare ca cerere de

marca nationala aceasta cerere a fost publicata in mod eronat in BOPI 3/2012 din data de

08.03.2012 de aceea se scoate de la publicare aceasta fiind o cerere de conversie.

Pentru aceasta s-a efectuat modificarea in baza de date ca retragere de la publicare si va

fi publicata ca o cerere de conversie in data de 15.03.2012 si totodata s-a trimis

solicitantului o notificare de radiere a cererii nationale.

Referitor depozit reglementar  M 2012/1430 publicat in BOPI 3/2012 Cereri Marci din data

de 08.03.2012 denumirea corecta a partii verbale a marcii rezultata din reproducere este:

IL SEGNO.




