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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 4/2012/saptamana 14
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02028
04.04.2012 FUNDATIA COPII FERICITI TRANSYLVANIA COLLEGE THE

CAMBRIDGE INTERNATIONAL
SCHOOL IN CLUJ

2 M 2012
02123

29.03.2012 S.C. TOP INVEST S.R.L. Top Invest design & print solutions

3 M 2012
02124

29.03.2012 ZURICH UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES, SCHOOL
OF MANAGEMENT AND LAW

Certificate of Advanced Studies in
International Entrepreneurship

4 M 2012
02125

29.03.2012 ZURICH UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES, SCHOOL
OF MANAGEMENT AND LAW

Certificate of Advanced Studies

5 M 2012
02126

29.03.2012 ZURICH UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES, SCHOOL
OF MANAGEMENT AND LAW

CAS in International
Entrepreneurship

6 M 2012
02127

29.03.2012 UNIVERSITATEA DIN
BUCURESTI - DIRECTIA
JURIDICA

Certificat de studii post-universitare
în Antreprenoriat Internaţional

7 M 2012
02128

29.03.2012 S.C. BELTART S.R.L. ACCENTI

8 M 2012
02129

29.03.2012 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.R.L.

DeSenviş delaco

9 M 2012
02130

29.03.2012 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.R.L.

delaco Miez de Lapte Brânză calcică

10 M 2012
02131

29.03.2012 MOSTEANU VICTOR PAUL Irish Pub EST' Arthur 2011

11 M 2012
02132

29.03.2012 MOSTEANU VICTOR PAUL EST' Arthur 2011

12 M 2012
02133

29.03.2012 S.C. PRO TV S.A. ACASA GOLD

13 M 2012
02134

29.03.2012 S.C. LAMDRO S.A. LAMDRO

14 M 2012
02135

29.03.2012 STRICESCU ALINA ROXANA buchete delicioase

15 M 2012
02136

29.03.2012 PARASCHIV JUSTIN OVIDIU MINI MINI PINI

16 M 2012
02137

29.03.2012 CRIVII IOAN ADRIAN DRS DARIAN standarde îndrăzneţe

17 M 2012
02138

29.03.2012 CRIVII IOAN ADRIAN DARIAN
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18 M 2012
02139

29.03.2012 CRIVII IOAN ADRIAN DRS

19 M 2012
02140

29.03.2012 KOUTONCO LTD, DIALAB SOLUTION

20 M 2012
02141

29.03.2012 CRIVII IOAN ADRIAN standarde îndrăzneţe

21 M 2012
02142

29.03.2012 CRIVII IOAN ADRIAN DARIAN

22 M 2012
02143

29.03.2012 S.C. TRAINIC MOB S.R.L. pentru bucurie in bucatarie

23 M 2012
02144

29.03.2012 S.C. TRAINIC MOB S.R.L. Festina

24 M 2012
02145

29.03.2012 NEATA PETRACHE-EMIL REGISTRUL ASTRONOMIC

25 M 2012
02146

29.03.2012 LUPU VICTOR I LOVE DJILI www.djili.ro SOY

26 M 2012
02147

29.03.2012 VIITORPLUS-ASOCIATIA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA

Turul sustenabilităţii

27 M 2012
02148

29.03.2012 S.C. CFR TRANSAUTO S.A. S.C. CFR TRANSAUTO S.A.

28 M 2012
02149

29.03.2012 FONDUL PROPRIETATEA S.A. FONDUL PROPRIETATEA

29 M 2012
02150

29.03.2012 FONDUL PROPRIETATEA S.A. FONDUL PROPRIETATEA

30 M 2012
02151

02.04.2012 S.C. CRIS VEST CARNE S.R.L. AGED PRUSSIANA CARNE
MATURATA DE MANZAT

31 M 2012
02152

29.03.2012 S.C. BINDER INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

Naturalesse la touche delicate

32 M 2012
02153

29.03.2012 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

33 M 2012
02154

02.04.2012 S.C. CREST S.R.L. to form and inform CREST
SOLUTIONS pentru a forma şi
informa

34 M 2012
02155

29.03.2012 S.C. DELY PET IMPEX S.R.L. Respecta calitatea ! euroBengoss

35 M 2012
02156

29.03.2012 S.C. DELY PET IMPEX S.R.L. EURO BENGOSS
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36 M 2012
02157

29.03.2012 S.C. DISCOUNT PLUS
INTERNATIONAL S.R.L.

Discount Plus DPI International Să
creştem împreună !

37 M 2012
02158

29.03.2012 S.C. BODNAR S.R.L. bodnar

38 M 2012
02159

29.03.2012 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Sweet

39 M 2012
02161

29.03.2012 S.C. TERRAFAN TOUR S.R.L. TERRA PENSIUNE RESTAURANT

40 M 2012
02162

30.03.2012 LUPU VICTOR I LOVE DJILI www.djili.ro

41 M 2012
02163

30.03.2012 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. DIGITALZOO digitalzoo.kappa.ro

42 M 2012
02164

30.03.2012 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. Digital Zoo

43 M 2012
02165

30.03.2012 S.C. J&R ENTERPRISES S.R.L.

44 M 2012
02166

30.03.2012 GARDEA IRINA BrowSym

45 M 2012
02167

30.03.2012 S.C. REINVEST IN BUSINESS
DEVELOPMENT STOCKS
S.R.L.

Ferma Periş DIN 1963 GUSTUL
CUNOSCUT

46 M 2012
02168

30.03.2012 HEINEKEN ROMANIA S.A. CIUC PREMIUM NATUR RADLER

47 M 2012
02169

30.03.2012 S.C. SUNNY ROM TRADING
S.R.L.

EXPERTTV raspunsul intrebarilor
tale

48 M 2012
02171

30.03.2012 S.C. GO PRINT MEDIA S.R.L. goprint

49 M 2012
02172

30.03.2012 S.C. PETROUZTEL TECH
S.R.L.

PU

50 M 2012
02173

30.03.2012 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. Different Artist

51 M 2012
02174

30.03.2012 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. Different Doctor

52 M 2012
02175

30.03.2012 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. Different Education

53 M 2012
02176

30.03.2012 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. Different Life

54 M 2012
02177

30.03.2012 S.C. SEED CONSULTANTS
BRANDING & DESIGN S.R.L.

CEL MAI PROMITATOR BRAND
ROMANESC
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55 M 2012
02178

30.03.2012 S.C. BIOFARM S.A. SUPER3FERMENT

56 M 2012
02179

30.03.2012 S.C. BIOFARM S.A. EXTRA3FERMENT

57 M 2012
02180

30.03.2012 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

OSTART

58 M 2012
02181

04.04.2012 CIOROABA DELIA ELENA Picioruşe totul pentru un copil fericit

59 M 2012
02182

30.03.2012 PARTIDUL DEMOCRAT
LIBERAL - ORGANIZATIA
JUDETEANA NEAMT

A.P.E.L. Alianţa Electorală Populară
Progresistă Europeană Liberală

60 M 2012
02183

30.03.2012 S.C. INTERMARK S.R.L. adria cola

61 M 2012
02184

30.03.2012 S.C. INTERMARK S.R.L. ACTION

62 M 2012
02185

30.03.2012 S.C. VENDMACH CONSULTING
S.R.L.

OVOMACH

63 M 2012
02186

30.03.2012 S.C. TNV SECURITY S.R.L. TNV SECURITY

64 M 2012
02187

30.03.2012 ALCO REAL PRODUCTS S.R.L. VALSECCHI Casalinghi MAGIC
COOK TIGAIA MAGICA

65 M 2012
02188

30.03.2012 CATALIN LASUCUŢ WhoPost

66 M 2012
02189

30.03.2012 DAVID PAUL EUROPALI S.R.L.

67 M 2012
02190

30.03.2012 S.C. GEDEON RICHTER
ROMÂNIA S.A.

TANYDON-TELMISARTAN-GEDEO
N RICHTER

68 M 2012
02191

30.03.2012 Societa Italo Britannica L.
Manetti-H Roberts & C.p.A.

Roge Cavailles DERMAZERO

69 M 2012
02192

30.03.2012 OPRESCU MIRCEA SORIN

70 M 2012
02193

30.03.2012 S.C. CARPALAT S.R.L. MÂNDRA

71 M 2012
02194

30.03.2012 DANCESCU EMILIAN transporturban.ro

72 M 2012
02195

30.03.2012 S.C. MCM SANIFARMVET
S.R.L.

andimix furajare eficienta

73 M 2012
02196

30.03.2012 ARITON ALEXANDRU BOGDAN
FRASINEANU MIHAI

PRO FOTO VIDEO
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74 M 2012
02197

02.04.2012 S.C. ZENTIVA S.A. CONTINUTUL FACE DIFERENTA

75 M 2012
02198

02.04.2012 PATRONATUL ROMAN DIN
INDUSTRIA DE MORARIT
PANIFICATIE SI PRODUSE
FAINOASE ROMPAN

ROMPAN PANIFICATIE MORARIT

76 M 2012
02199

02.04.2012 R.T.T. RADIOTHERAPY
TECHNOLOGIC TRANSFER
LTD

Amethyst RADIOTHERAPY

77 M 2012
02200

02.04.2012 S.C. GRAMPET S.A. GP

78 M 2012
02202

02.04.2012 SOVA BOGDAN FILOTHEOS

79 M 2012
02204

02.04.2012 S.C. ALT SOFTWARE S.R.L. Clujul Copiilor .ro

80 M 2012
02205

02.04.2012 S.C. WEST TRADE S.R.L. G cafe

81 M 2012
02209

02.04.2012 S.C. BETTY ICE S.R.L. BETTY ICE ROCKET

82 M 2012
02210

02.04.2012 FUNDATIA NATIONALA
PENTRU STIINTA SI ARTA
(FUNDATIA DE UTILITATE
PUBLICA)

FNSA FUNDAŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

83 M 2012
02211

02.04.2012 MARIA IVĂNESCU LA CUŢITUL ISCUSIT.CĂRNURI DE
SEAMĂ

84 M 2012
02212

02.04.2012 MARIA IVĂNESCU LA CUŢITUL ISCUSIT

85 M 2012
02213

02.04.2012 MARIA IVĂNESCU LA CUTITUL ISCUSIT.CARNURI DE
SEAMA

86 M 2012
02214

02.04.2012 COLEGIUL MEDICILOR
DENTISTI DIN BUCURESTI

Balul Medicilor Stomatologi Colegiul
Medicilor Dentişti Bucureşti

87 M 2012
02215

02.04.2012 S.C. DANCO TRADE FACILITY
S.R.L.

eDANCO.ro Ai încredere. Cumperi
de la mine!

88 M 2012
02216

02.04.2012 BADULESCU STEFAN
ALEXANDRU
LANZAFAME FABIO

TREND STUDIO

89 M 2012
02217

02.04.2012 LANZAFAME FABIO PREMIER CAFE

90 M 2012
02218

04.04.2012 CMI MEDICINA DENTARA
SOPHIMED

Sophi med cabinet stomatologic
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91 M 2012
02219

04.04.2012 S.C. ADEMAR SECURITY
S.R.L.

ADEMAR SECURITY

92 M 2012
02220

04.04.2012 COLEGIUL MEDICILOR SATU
MARE
ASOCIATIA MEDICILOR DE
FAMILIE SATU MARE

MEDICAL CONNECTIONS
CONEXIUNI MEDICALE

93 M 2012
02221

02.04.2012 AFTENI MIHAI IMPERMIX

94 M 2012
02222

02.04.2012 AFTENI MIHAI PROTEKTHERM

95 M 2012
02223

02.04.2012 AFTENI MIHAI PROTECTERM

96 M 2012
02224

03.04.2012 S.C. DERYA PAN S.R.L. Motanul Dănilă PATISERIE
SIMIGERIE

97 M 2012
02225

02.04.2012 ZAMFIRA CONSTANTIN
CATALIN

A.L.O. ALIANTA PENTRU
LIBERTATE DE OPINIE

98 M 2012
02226

02.04.2012 S.C. LIPSCANI BEER GARDEN
S.R.L.

Old City

99 M 2012
02227

02.04.2012 S.C. LEIKO MEDIA S.R.L. GHIDUL CONSUMATORULUI
Vocea Unuia. Puterea Multora

100 M 2012
02228

02.04.2012 S.C. DANI SI DINA S.R.L. LADJIZU

101 M 2012
02229

02.04.2012 S.C. DANI SI DINA S.R.L. LADJIJIZUZU

102 M 2012
02230

02.04.2012 BOCANETU DOINA MARIANA
VICTORIA

DOINA LEVINTZA SCHOOL ART

103 M 2012
02231

03.04.2012 S.C. CND LEGALIS S.R.L. AVOCATURA DE TOP

104 M 2012
02232

03.04.2012 S.C. MEDIA VISION S.R.L. VIS DE FEMEIE

105 M 2012
02233

03.04.2012 S.C. YU HAI YANG IMPEX
S.R.L.

GOLD SHARK

106 M 2012
02234

03.04.2012 S.C. YU HAI YANG IMPEX
S.R.L.

CRAPRO

107 M 2012
02235

03.04.2012 S.C. PEOPLE & ASSETS
SECURITY S.R.L.

PAS

108 M 2012
02236

03.04.2012 S.C. MEDICOVER S.R.L.
S.C. MEDICOVER HOSPITALS
S.R.L.

PATIENT CENTERED CARE
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109 M 2012
02237

03.04.2012 S.C. MEDICOVER S.R.L.
S.C. MEDICOVER HOSPITALS
S.R.L.

ÎNGRIJIRE CENTRATĂ PE
PACIENT

110 M 2012
02238

03.04.2012 S.C. BINECOPT S.R.L. ANDREEA F

111 M 2012
02239

03.04.2012 CIFTSUREN NICULINA Erikli

112 M 2012
02240

03.04.2012 S.C. STUDIO MODERNA S.R.L. MIRACLE BLADE WORLD CLASS
MBWC

113 M 2012
02241

03.04.2012 S.C. STUDIO MODERNA S.R.L. Happy Chop

114 M 2012
02242

03.04.2012 S.C. VIR SERV SECURITY
S.R.L.

VIR SECURITY

115 M 2012
02243

03.04.2012 S.C. LABIRINT MEDIA S.R.L. NUNTA TV

116 M 2012
02244

03.04.2012 S.C. CONTANA S.R.L. CONTANA

117 M 2012
02245

03.04.2012 S.C. SOLUTIONS CENTER
S.R.L.

myPOS

118 M 2012
02246

03.04.2012 S.C. CAREER POINT S.R.L. CareerPoint.ro

119 M 2012
02247

03.04.2012 S.C. CAREER POINT S.R.L. FinanceProfessionals recruitment
site

120 M 2012
02248

03.04.2012 S.C. FIVE CONTINENTS
TRADING COMPANY 1993
S.R.L.

ROMANIAN WHITE

121 M 2012
02249

04.04.2012 S.C. ART IMPLANT S.R.L. Art Caffee

122 M 2012
02250

04.04.2012 S.C. W ONE SECURITY S.R.L. W ONE SECURITY

123 M 2012
02251

04.04.2012 CRISTOFOR STEFAN MIKOMED clinica sanatatii si
frumusetii tale

124 M 2012
02252

04.04.2012 S.C. KANIN 9 SECURITY
GUARD S.R.L.

KANIN 9 SECURITY GUARD

125 M 2012
02253

04.04.2012 S.C. REAL UNIVERSAL COM
S.R.L.

Hypermarket de tipar

126 M 2012
02254

04.04.2012 S.C. REAL GRUP INVEST S.A. PARTENERI PENTRU SUCCES

127 M 2012
02255

04.04.2012 S.C. REAL UNIVERSAL COM
S.R.L.

TipoMAG
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128 M 2012
02256

04.04.2012 S.C. REAL UNIVERSAL COM
S.R.L.

Tipo MAG Hypermarket de tipar

129 M 2012
02257

04.04.2012 S.C. IFANTIS ROMANIA S.A. MIC DEJUN IFANTIS

130 M 2012
02258

04.04.2012 S.C. PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES S.R.L.

Maya's Joy

131 M 2012
02259

04.04.2012 VALENTIN NEACSU GOODIEZ

132 M 2012
02260

04.04.2012 S.C. ESIAN ADVERTISING
S.R.L.

reţete - bune.ro

133 M 2012
02261

04.04.2012 BIOSOOFT COMPANY S.R.L. MACU ofta

134 M 2012
02262

04.04.2012 PORCHENTIA HOLDING
LIMITED

LAS VEGAS POWER ENERGY
DRINK

135 M 2012
02263

04.04.2012 PORCHENTIA HOLDING
LIMITED

LAS VEGAS 24h JOCURI 24h

136 M 2012
02264

04.04.2012 PORCHENTIA HOLDING
LIMITED

LAS VEGAS 24h CAFFE 24h

137 M 2012
02265

04.04.2012 S.C. ADSERV S.R.L. AdNatura

138 M 2012
02266

04.04.2012 LEONTE SEBASTIAN MIHAI Style TAXI

139 M 2012
02267

04.04.2012 S.C. ELSID S.A. ELSID Energy Back to the Future

140 M 2012
02268

04.04.2012 S.C. CRINALEX - SIA S.R.L. PRODUSE TRADIŢIONALE
ZAMORA

141 M 2012
02269

04.04.2012 Abbott Products Operations AG ZIVUTO

142 M 2012
02270

04.04.2012 ASOCIATIA FOTOCLUB COKET
PLOIESTI

Ziarul Oval

143 M 2012
02271

04.04.2012 ŞUCU CAMELIA GEORGETA ICONIC

144 M 2012
02272

04.04.2012 S.C. FRANCE HOSPITALITY
S.R.L.

GHIDUL NICOLAS DIDIER

145 M 2012
02273

04.04.2012 S.C. NIMROD SAFETY GUARD
S.R.L.

NIMROD SAFETY GUARD

146 M 2012
02274

04.04.2012 S.C. ELIT MUSIC S.R.L. TURBOVOICE
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147 M 2012
02275

04.04.2012 ASOCIATIA PENTRU
SPRIJINIREA CANDIDATILOR
LIBERALI

UNIUNEA SOCIAL POPULARA
(USP)

148 M 2012
02276

04.04.2012 S.C. GREEN FAIRY COMPANY
S.R.L.

Absintherie Sixtina - Liberte, Egalite,
Absinthe

149 M 2012
02277

04.04.2012 S.C. GREEN FAIRY COMPANY
S.R.L.

ABSINTHERIE Sixtina liberte egalite
absinthe

150 M 2012
02278

04.04.2012 S.C. OPTIKO S.R.L. BE TRENDY! optical concepts
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(210) M 2012 02028
(151) 04.04.2012
(732) FUNDATIA COPII FERICITI, Str.

Băişoara nr. 2A, jud. Cluj, 400445,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

TRANSYLVANIA COLLEGE THE
CAMBRIDGE INTERNATIONAL
SCHOOL IN CLUJ

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
343C), galben (Pantone 123C), alb

  
(531) Clasificare Viena:050105; 260118;

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

clase:
15 Instrumente de muzică.
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,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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 de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalaj; ambalarea şi
depozitarea marfurilor; organizarea de
călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii
de cercetare şi de creaţie; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02143
(151) 29.03.2012
(732) S.C. TRAINIC MOB S.R.L., Str.

Petru Rareş, bl. 264, sc. B, ap. 1,
parter, Jud. Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

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

(540)

pentru bucurie in bucatarie
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, 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 02123
(151) 29.03.2012
(732) S.C. TOP INVEST S.R.L., Str.

Kornis Ferenc nr. 24, Judeţul
Harghita, 535600, ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

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

(540)

Top Invest design & print solutions

(531) Clasificare Viena:270502; 270508;  
(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; ştampile, datiere,
numărătoare; articole de birou; materiale de
instruire sau de învăţământ; agende,
calendare, pliante, afişe, cataloage de produse
şi servicii, cărţi de vizită; cărţi de joc;
caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate şi reclamă; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; materiale promoţionale în scop
publicitar; creaţie publicitară, firme şi
reclame; consultanţă economico-financiară şi
contabilă; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02144
(151) 29.03.2012
(732) S.C. TRAINIC MOB S.R.L., Str.

Petru Rareş, bl. 264, sc. B, ap. 1,
parter, Jud. Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

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

(540)

Festina
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(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:020111; 270502;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, 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 02124
(151) 29.03.2012
(732) ZURICH UNIVERSITY OF

APPLIED SCIENCES, SCHOOL
OF MANAGEMENT AND LAW,
S t ad thauss t r a s se  14 ,  8401 ,
WINTERTHUR ELVETIA 

(540)

Certificate of Advanced Studies in
International Entrepreneurship

  
(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; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); publicaţii,
broşuri.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02145
(151) 29.03.2012
(732) NEATA PETRACHE-EMIL, Str.

Nicolae Iorga nr. 31, bl. E1, sc. 1, ap.
21, jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

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

(540)

REGISTRUL ASTRONOMIC

  
(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 02146
(151) 29.03.2012
(732) LUPU VICTOR, Str. Juverdeanu, nr.

85, sector 2, 023106, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

I LOVE DJILI www.djili.ro SOY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi; seminţe
prăjite sărate şi nesărate de floarea soarelui
sau dovleac, alune de pădure, arahide prăjite,
fistic, nuci, migdale şi alte produse din gama
nuts; fructe şi legume confiate, extracte de
fructe şi legume (prăjite şi conservate).
31 Produse agricole, plante oleaginoase şi
cereale necuprinse în alte clase; seminţe de
floarea soarelui, dovleac, arahide, fistic, nuci,
migdale şi alte produse cuprinse în gama nuts
(în stare proaspătă).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor sus menţionate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le cumpere comod.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02133
(151) 29.03.2012
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

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

(540)

ACASA GOLD

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri;
organizare de spectacole, petreceri,
evenimente.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02125
(151) 29.03.2012
(732) ZURICH UNIVERSITY OF

APPLIED SCIENCES, SCHOOL
OF MANAGEMENT AND LAW,
S tad thauss t r a s se  14 ,  8401 ,
WINTERTHUR ELVETIA 

(540)

Certificate of Advanced Studies
  
(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; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); publicaţii,
broşuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02134
(151) 29.03.2012
(732) S.C. LAMDRO S.A., B-dul Porţile de

Fier nr. 2, judeţul Mehedinţi, 220234,
DROBETA TURNU-SEVERIN
ROMANIA 

(540)

LAMDRO

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02126
(151) 29.03.2012
(732) ZURICH UNIVERSITY OF

APPLIED SCIENCES, SCHOOL
OF MANAGEMENT AND LAW,
S t ad thauss t r a s se  14 ,  8401 ,
WINTERTHUR ELVETIA 

(540)

CAS in International Entrepreneurship
  
(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; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); publicaţii,
broşuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02135
(151) 29.03.2012
(732) STRICESCU ALINA ROXANA,

Str. Luncşoara nr. 5, bl. 75, sc. B, ap.
70, sector 2, 021232, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

buchete delicioase

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(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.
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 02147
(151) 29.03.2012
(732) V I I T O R P L U S - A S O C I A T I A

P E N T R U  D E Z V O L T A R E
DURABILA, Intrarea Buturugeni nr.
26, sector 5, 050682, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Turul sustenabilităţii

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02127
(151) 29.03.2012
(732) U N I V E R S I T A T E A  D I N

BUCURESTI -  DIRECTIA
JURI DICA ,  Bd - u l .  M i h a i l
Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Certificat de studii post-universitare în
Antreprenoriat Internaţional

  
(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; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); publicaţii,
broşuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02136
(151) 29.03.2012
(732) PARASCHIV JUSTIN OVIDIU, Str.

Blajului nr. 2, bl. 17, sc. A, et. 3, ap. 5,
Judeţul Prahova, , MIZIL ROMANIA

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

(540)

MINI MINI PINI

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

  
(531) Clasificare Viena:010307; 270509;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02148
(151) 29.03.2012
(732) S.C. CFR TRANSAUTO S.A., Calea

Bucureştilor nr. 305A42, et. 2, jud.
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

S.C. CFR TRANSAUTO S.A.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02137
(151) 29.03.2012
(732) CRIVII IOAN ADRIAN, Str. Stefan

Luchian nr.11, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

DRS DARIAN standarde îndrăzneţe

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 de 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 02152
(151) 29.03.2012
(732) S.C. BINDER INTERNATIONAL

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

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

(540)

Naturalesse la touche delicate

  
(531) Clasificare Viena:270508;  
(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.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 3 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02149
(151) 29.03.2012
(732) FONDUL PROPRIETATEA S.A.,

Str. Buzeşti nr. 78-80, et. 7, sector 1,
011017, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FONDUL PROPRIETATEA

(591) Culori revendicate:gri (Pantone
877C), negru

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02138
(151) 29.03.2012
(732) CRIVII IOAN ADRIAN, Str. Stefan

Luchian nr.11, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

DARIAN

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(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;
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fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 02153
(151) 29.03.2012
(732) C O M P A G N I E  G E R V A I S

DANONE, 17 Boulevard Haussmann,
75009, PARIS FRANTA 

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

(540)

(300) Prioritate invocată:
 M201115554/03.10.2011/UA
  
(531) Clasificare Viena:110302;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel,
lapte aromat şi lapte bătut; produse lactate,
cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi
de băut, brânză de vaci, băuturi simple sau
aromate produse în principal din lapte sau
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produse lactate, băuturi lactate preparate în
principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut
de fructe; produse lactate sau aromate
fermentate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02128
(151) 29.03.2012
(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)

ACCENTI

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, 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, topographic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, măsurare, cântărire,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;

ochelari de soare, de protecţie, de vedere,
lentile, lentile de contact, părţi componente şi
accesorii pentru ochelari cum ar fi rame,
lănţişoare şi tocuri, binocluri, busole, celule
fotovoltaice, discuri optice, discuri magnetice.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse sau placate cu metale preţioase care
nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre
preţioase; (ace, ace de cravată, amulete, casete
debijuterii, bijuterii cloisonne, brăţări, coliere,
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 metal sau pietre
preţioase, lanţuri din metale preţioase,
brelocuri, broşe, butoni de manşetă, coliere,
podoabe ornament pentru vestimentaţie),
ceasuri şi instrumente de măsură a timpului,
ceasuri cu brăţară, casete pentru ceasuri,
componente pentru ceasuri.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale neincluse în alte clase; piei de
animale, geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice, articole de pielărie şi şelărie;
genţi, poşete, portmonee, portofele, porthărţi,
saci şi sacoşe de camping, de sport, de voiaj,
pentru alpinişti, de provizii, serviate, umbrele,
valize.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului articole de
îmbrăcăminte din piele şi imitaţie de piele,
eşarfe, fulare, mănuşi, căciuli, şepci, fesuri,
pălării, lenjerie de corp, costume, rochii,fuste,
pantaloni, pantofi, papuci, ghete, bocanci,
cisme, sandale, încălţăminte de schi, tricouri,
pulovere, paltoane, jachete, centuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; 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 expoziţii cu
vânzare, prin magazine en gros sau en detail,
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prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice cum ar fi site-uri
web sau emisiuni de teleshopping; comerţ,
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 02139
(151) 29.03.2012
(732) CRIVII IOAN ADRIAN, Str. Stefan

Luchian nr.11, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

DRS

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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

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

siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 de 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 02129
(151) 29.03.2012
(732) S.C. DELACO DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Târgului nr. 6, Judeţul
B r a şo v ,  5 0 5 1 0 0 ,  C O D L E A
ROMANIA 

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

(540)

DeSenviş delaco

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
negru, bleu, maron

  
(531) Clasificare Viena:030717; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02150
(151) 29.03.2012
(732) FONDUL PROPRIETATEA S.A.,

Str. Buzeşti nr. 78-80, et. 7, sector 1,
011017, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FONDUL PROPRIETATEA

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 541C), auriu (Pantone 1255)

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02140
(151) 29.03.2012
(732) KOUTONCO LTD,, 11 Kapsalos,

3087, LIMASSOL CIPRU 

(540)

DIALAB SOLUTION
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(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02130
(151) 29.03.2012
(732) S.C. DELACO DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Târgului nr. 6, Judeţul
Bra şo v ,  5 0 5 1 0 0 ,  C O D L E A
ROMANIA 

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

(540)

delaco Miez de Lapte Brânză calcică

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270524;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02141
(151) 29.03.2012
(732) CRIVII IOAN ADRIAN, Str. Stefan

Luchian nr.11, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

standarde îndrăzneţe

  
(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
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comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 02154
(151) 02.04.2012
(732) S.C. CREST S.R.L., Str. Alexandru

Odobescu nr. 50, judeţul Satu-Mare,
440069, SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

to form and inform CREST SOLUTIONS
pentru a forma şi informa

(591) Culori revendicate:alb, bleu, negru,
bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270511;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
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43 Restaurante; cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi
frumuseţe; servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02142
(151) 29.03.2012
(732) CRIVII IOAN ADRIAN, Str. Stefan

Luchian nr.11, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

DARIAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02151
(151) 02.04.2012
(732) S.C. CRIS VEST CARNE S.R.L.,

Bd. Voluntari nr. 93-95, jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

AGED PRUSSIANA CARNE
MATURATA DE MANZAT

(591) Culori revendicate:auriu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:030402; 260118;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02131
(151) 29.03.2012
(732) MOSTEANU VICTOR PAUL,

Aleea Giurgeni nr. 19-23, bl. F11, sc.
2, et. 1, ap. 14, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Irish Pub EST' Arthur 2011

(591) Culori revendicate:auriu, maro, maro
roşcat, alb, negru, verde deschis, verde
închis

  
(531) Clasificare Viena:090110; 210301;

210307; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment, inclusiv organizarea de
spectacole, evenimente de divertisment,
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile.
42 Creare şi menţinere siteuri web.
43 Baruri şi servicii de baruri, cafenele şi
cafenele-restaurant, restaurante, inclusiv cu
autoservire şi cu servire rapidă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02155
(151) 29.03.2012
(732) S.C. DELY PET IMPEX S.R.L.,

Calea Bârladului nr. 23, judeţul Bacău,
, 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)

Respecta calitatea ! euroBengoss

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260116;

261108; 270502; 270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Servicii de import şi regruparea în
avantajul terţilor a materialelor de construcţie,
plăci ceramice, adezivi, obiecte sanitare,
mobilier, varuri şi vopsele, uşi, parchet, scule
şi unelte, electrice (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02132
(151) 29.03.2012
(732) MOSTEANU VICTOR PAUL,

Aleea Giurgeni nr. 19-23, bl. F11, sc.
2, et. 1, ap. 14, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

EST' Arthur 2011

(591) Culori revendicate:auriu, maro, maro
roşcat, alb, negru, verde deschis, verde
închis

  
(531) Clasificare Viena:090110; 210301;

210307; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment, inclusiv organizarea de
spectacole, evenimente de divertisment,
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile.
42 Creare şi menţinere siteuri web.
43 Baruri şi servicii de baruri, cafenele şi
cafenele-restaurant, restaurante, inclusiv cu
autoservire şi cu servire rapidă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02156
(151) 29.03.2012
(732) S.C. DELY PET IMPEX S.R.L.,

Calea Bârladului nr. 23, judeţul Bacău,
, 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)

EURO BENGOSS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:020125; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Servicii de import şi regruparea în
avantajul terţilor a materialelor de construcţie,
plăci ceramice, adezivi, obiecte sanitare,
mobilier, varuri şi vopsele, uşi, parchet, scule
şi unelte, electrice (cu excepţia transportului

lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02157
(151) 29.03.2012
(732) S . C .  D I S C O U N T  P L U S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Barajului nr. 12, judeţul Bacău, ,
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)

Discount Plus DPI International Să
creştem împreună !

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:241507; 260101;

270508; 270515; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Consultanţă în afaceri (monetare, bancare,
imobiliare).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02158
(151) 29.03.2012
(732) S.C. BODNAR S.R.L., Str. Aviator

Vuia nr. 2, judeţul Arad, 310395,
ARAD ROMANIA 

(540)

bodnar

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  (531) Clasificare Viena:050521; 270502;

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

clase:
35 Afaceri comerciale; agenţii de
import-export; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzare
cu amănuntul; servicii de export-import.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02159
(151) 29.03.2012
(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)

Sweet

(300) Prioritate invocată:
 010692176/02.03.2012/CE
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte (cu excepţia chips-urilor din
cartofi); jeleuri, dulceţuri, piureuri din fructe;
lapte si produse lactate.
30 Ceai, cacao, zahăr, ciocolată, produse pe
bază de ciocolată; produse de patiserie şi
cofetărie; biscuiţi; orez; făină şi preparate
făcute din cereale; pâine; îngheţată
comestibilă; miere, sirop de melasa;
napolitane, prăjituri, prăjituri consistând în
principal din îngheţată comestibilă; creme
dulci pentru tartinat şi anume creme de nuga
cu alune şi de ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02161
(151) 29.03.2012
(732) S.C. TERRAFAN TOUR S.R.L., Str.

Drumul Cetăţii nr. 31, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420063, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

TERRA PENSIUNE RESTAURANT
(531) Clasificare Viena:011725; 260116;

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02176
(151) 30.03.2012
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Different Life

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare profesională şi personală;
certificări; atestări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02184
(151) 30.03.2012
(732) S.C. INTERMARK S.R.L.,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

ACTION

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

32 Apă minerală, sucuri naturale, sucuri
carbogazoase; bere.
33 Băuturi alcoolice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 32,33, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02177
(151) 30.03.2012
(732) S.C. SEED CONSULTANTS

BRANDING & DESIGN S.R.L.,
B-dul Ficusului nr. 44A, et. 3, corp A,
camera 16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CEL MAI PROMITATOR BRAND
ROMANESC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; cercetări şi evaluări în
domeniul afacerilor; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; consultanţă în domeniul
mass-media.
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39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02185
(151) 30.03.2012
(732) S.C. VENDMACH CONSULTING

S.R.L., Splaiul Nistrului nr. 1, ap. 4/A,
, judeţul Timiş, 300092, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

OVOMACH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Mecanisme pentru aparate cu preplată.
11 Aparate de refrigerare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02178
(151) 30.03.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

SUPER3FERMENT

  
(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 bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02179
(151) 30.03.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

EXTRA3FERMENT
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02169
(151) 30.03.2012
(732) S.C. SUNNY ROM TRADING

S.R.L., Şoseaua de Centură nr. 24-26,
judeţul Ilfov, 077180, COMUNA
TUNARI ROMANIA 

(540)

EXPERTTV raspunsul intrebarilor tale

(591) Culori revendicate:mov-lila, verde
organic, verde închis, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02180
(151) 30.03.2012
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

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

(540)

OSTART
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02186
(151) 30.03.2012
(732) S.C. TNV SECURITY S.R.L., Nr.

638, cam 1, Jud. Timiş, , VARIAS
ROMANIA 

(540)

TNV SECURITY
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(531) Clasificare Viena:241517; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02190
(151) 30.03.2012
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMÂNIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, judeţul Mureş, 540 306,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

TANYDON-TELMISARTAN-GEDEON
RICHTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02183
(151) 30.03.2012
(732) S.C. INTERMARK S.R.L.,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

adria cola

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi răcoritoare.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02191
(151) 30.03.2012
(732) Societa Italo Britannica L.

Manetti-H Roberts & C.p.A., Via
Pellicceria, 8,, , Florenţa ITALIA 

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

(540)

Roge Cavailles DERMAZERO

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(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 02181
(151) 04.04.2012
(732) CIOROABA DELIA ELENA, Str.

Vadul Bistriţei nr. 29, bl. 29, sc. A, ap.
17, judeţul Bacău, 600191, BACĂU
ROMANIA 

(540)

Picioruşe totul pentru un copil fericit

(591) Culori revendicate:alb, mov

  
(531) Clasificare Viena:020919; 270508;

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; regruparea în avantajul terţilor a
încălţămintei, a îmbrăcămintei şi a accesoriilor
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; magazin online şi offline.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02171
(151) 30.03.2012
(732) S.C. GO PRINT MEDIA S.R.L., Str.

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

(540)

goprint

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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.
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 02192
(151) 30.03.2012
(732) OPRESCU MIRCEA SORIN, B-dul

Aviatorilor nr. 60-62, et. 1, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
202C)

  
(531) Clasificare Viena:260116; 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02182
(151) 30.03.2012
(732) P A R T I D U L  D E M O C R A T

LIBERAL - ORGANIZATIA
JUDETEANA NEAMT, Bdul.
Republicii nr. 5, Judeţul Neamţ, ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

A.P.E.L. Alianţa Electorală Populară
Progresistă Europeană Liberală

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260119;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi electorale
(cuprinse în această clasă referitoare la
serviciile din clasa 41).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02162
(151) 30.03.2012
(732) LUPU VICTOR, Str. Juverdeanu, nr.

85, sector 2, 023106, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

I LOVE DJILI www.djili.ro

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:010302; 020901;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi; seminţe
prăjite sărate şi nesărate de floarea soarelui
sau dovleac, alune de pădure, arahide prăjite,
fistic, nuci, migdale şi alte produse din gama
nuts; fructe şi legume confiate, extracte de
fructe şi legume (prăjite şi conservate).
31 Produse agricole, plante oleaginoase şi
cereale necuprinse în alte clase; seminţe de
floarea soarelui, dovleac, arahide, fistic, nuci,
migdale şi alte produse cuprinse în gama nuts
(în stare proaspătă).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor sus menţionate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le cumpere comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02172
(151) 30.03.2012
(732) S.C. PETROUZTEL TECH S.R.L.,

Sat Stoenesti nr. 506, Judeţul Giurgiu,
, COMUNA FLORESTI-STOENESTI
ROMANIA 

(540)

PU

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

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

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02187
(151) 30.03.2012
(732) ALCO REAL PRODUCTS S.R.L.,

Str. Agronomului nr. 4A, Jud. Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

VALSECCHI Casalinghi MAGIC COOK
TIGAIA MAGICA

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

  
(531) Clasificare Viena:080503; 110318;

250119; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02163
(151) 30.03.2012
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGITALZOO digitalzoo.kappa.ro

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7490C), negru (Pantone 532C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02188
(151) 30.03.2012
(732) CATALIN LASUCUŢ, Arh. Louis

Blanc nr. 9A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

WhoPost

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; servicii de asistenţă în afaceri,
adminis t ra rea  a facer i lor ;  servic i i
administrative.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, inclusiv
cercetarea ştiinţifică şi industrială; servicii de
analiză şi servicii de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare de software şi
hardware.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia proprietăţii şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru a satisface nevoile personale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02173
(151) 30.03.2012
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Different Artist

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare profesională şi personală;
certificări; atestări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02164
(151) 30.03.2012
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Digital Zoo

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02174
(151) 30.03.2012
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Different Doctor

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare profesională şi personală;
certificări; atestări.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02175
(151) 30.03.2012
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Different Education

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare profesională şi personală;
certificări; atestări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02189
(151) 30.03.2012
(732) DAVID PAUL, Calea Rahovei nr.

293, bl. 81A, sc. 1, et. 9, ap. 27, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROPALI S.R.L.

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02193
(151) 30.03.2012
(732) S.C. CARPALAT S.R.L., Str.

Arieşului nr. 2, judeţul Sibiu, 550409,
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)

MÂNDRA

  
(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,
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gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02194
(151) 30.03.2012
(732) DANCESCU EMILIAN, Str. Vlad

Ţepeş nr. 32, bl. D7A, sc. A, et. 1, ap.
4, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

transporturban.ro

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:050314; 180108;

270502; 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
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02165
(151) 30.03.2012
(732) S.C. J&R ENTERPRISES S.R.L.,

Bdul. Pache Protopopescu nr. 25, et. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:261325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02195
(151) 30.03.2012
(732) S.C. MCM SANIFARMVET S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu bl. I, parter, judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

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

(540)

andimix furajare eficienta

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030411;

030412; 030420; 030703; 270502;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02196
(151) 30.03.2012
(732) ARITON ALEXANDRU BOGDAN,

Str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 1, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(732) FRASINEANU MIHAI, Str. Calea
Bucureştilor nr. 100, bl. 208, sc. C, ap.
34, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

PRO FOTO VIDEO

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02167
(151) 30.03.2012
(732) S.C. REINVEST IN BUSINESS

DEVELOPMENT STOCKS S.R.L.,
Splaiul Independenţei nr. 273, corp 4,
parter, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ferma Periş DIN 1963 GUSTUL
CUNOSCUT

(591) Culori revendicate:vişiniu, bleu
deschis, verde, maro deschis

  
(531) Clasificare Viena:030418; 050315;

070109; 270502; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02168
(151) 30.03.2012
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CIUC PREMIUM NATUR RADLER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; bere nefiltrată; bere fără alcool;
băuturi din fructe şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
alte băuturi nealcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02211
(151) 02.04.2012
(732) MARIA IVĂNESCU, Jud. Buzău, ,

COMUNA POŞTA CÎLNĂU
ROMANIA 

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

(540)

LA CUŢITUL ISCUSIT.CĂRNURI DE
SEAMĂ

  
(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; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a produselor alimentare şi
nealimentare (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice

de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
oferite de o măcelărie: magazine; magazine
on-line; măcelării; lanţuri de măcelării;
publicitate pentru măcelării; servicii de
aprovizionare pentru terţi; difuzare de
anunţuri publicitare; distribuire de materiale
publicitare şi de eşantioane; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale; servicii de închiriere de material
şi spaţii publicitare; servicii de promovare a
vânzărilor de produse alimentare şi
nealimentare, pentru terţi; servicii de
publicitate pentru promovarea magazinelor cu
produse alimentare destinate consumului
uman; servicii de vânzare produse alimentare
preparate şi nepreparate; servicii de vânzare
carne, produse din carne; servicii de vânzare
produse nealimentare; servicii de publicitate
outdoor; servicii de curier publicitar;
organizarea, funcţionarea şi supravegherea
vânzărilor, precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor de produse alimentare
destinate consumului uman; organizarea de
sisteme de stimulare a vânzărilor de produse
nealimentare; demonstraţii de bunuri; servicii
de telemarketing; pregătirea şi publicarea de
texte publicitare; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; publicitate scrisă;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; prezentarea produselor
alimentare preparate şi nepreparate şi a
produselor nealimentare prin toate mijloacele
de comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02223
(151) 02.04.2012
(732) AFTENI MIHAI, Str. Oţelul Roşu nr.

6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROTECTERM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor de construcţii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02166
(151) 30.03.2012
(732) GARDEA IRINA, Str. Victoriei, bl.

100, sc. A, et. 3, ap. 9, jud. Vaslui, ,
VASLUI ROMANIA 

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

(540)

BrowSym
  
(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.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
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 02214
(151) 02.04.2012
(732) C O L E G I U L  M E D I C I L O R

DENTISTI DIN BUCURESTI, Str.
Salcâmilor nr. 5, sector 2, 020721,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Balul Medicilor Stomatologi Colegiul
Medicilor Dentişti Bucureşti

(591) Culori revendicate:negru, mov,
albastru închis, galben
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  (531) Clasificare Viena:020702; 020716;
270515; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02224
(151) 03.04.2012
(732) S.C. DERYA PAN S.R.L., Str. Ion

Păun Pincio nr. 14, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Motanul Dănilă PATISERIE
SIMIGERIE

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

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030116;

030125; 270508; 270519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie, făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, îngheţată
comestibilă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de patiserie şi cofetărie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02225
(151) 02.04.2012
(732) Z A M F I R A  C O N S T A N T I N

CATALIN, Str. Smaranda Brăescu nr.
1, bl. 1F, sc. 1, ap. 4, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A.L.O. ALIANTA PENTRU
LIBERTATE DE OPINIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02215
(151) 02.04.2012
(732) S.C. DANCO TRADE FACILITY

S.R.L., Str. Emil Racoviţă nr. 70, bl.
1, ap. 7, Judeţul Ilfov, 077191,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

eDANCO.ro Ai încredere. Cumperi de la
mine!

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:020101; 270508;

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

clase:
35 Comerţ prin intermediul internetului.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02226
(151) 02.04.2012
(732) S.C. LIPSCANI BEER GARDEN

S.R.L., Str. Lipscani nr. 45, sector 3,
030032, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Old City

(591) Culori revendicate:auriu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02216
(151) 02.04.2012
(732) B A D U L E S C U  S T E F A N

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

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

(540)

TREND STUDIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; 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 din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 4/2012/14

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02197
(151) 02.04.2012
(732) S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor

Pallady nr. 50, sector 3, 032266,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CONTINUTUL FACE DIFERENTA

  
(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.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;

materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02217
(151) 02.04.2012
(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 CAFE
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02218
(151) 04.04.2012
(732) CMI MEDICINA DENTARA

SOPHIMED, Str. Vasile Lupu nr. 17,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Sophi med cabinet stomatologic

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 040505;

100501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 02227
(151) 02.04.2012
(732) S.C. LEIKO MEDIA S.R.L., Intr.

Reconstrucţiei nr. 1, bl. 24, sc. 7, ap.
299, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

GHIDUL CONSUMATORULUI Vocea
Unuia. Puterea Multora

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

  
(531) Clasificare Viena:020723; 270502;

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
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 4/2012/14

pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 02198
(151) 02.04.2012
(732) PATRONATUL ROMAN DIN

INDUSTRIA DE MORARIT
PANIFICATIE SI PRODUSE
FAINOASE ROMPAN, Calea
Plevnei nr. 145, sector 6, 060012,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMPAN PANIFICATIE MORARIT
(591) Culori revendicate:galben, roşu,

albastru
  
(531) Clasificare Viena:050702; 080102;

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

clase:
16 Tipărituri; material didactic sau pentru
învăţământ.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, drojdie, praf de copt;
sare, condimente. 
31 Produse agricole, cereale, seminţe,
mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; asistenţa în conducerea şi
administrarea afacerilor. 
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri.
41 Educaţie; instruire. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02228
(151) 02.04.2012
(732) S.C. DANI SI DINA S.R.L., Calea

Rahovei nr. 288, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

LADJIZU
  
(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; uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02229
(151) 02.04.2012
(732) S.C. DANI SI DINA S.R.L., Calea

Rahovei nr. 288, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

LADJIJIZUZU

(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; uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02209
(151) 02.04.2012
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

BETTY ICE ROCKET

  
(531) Clasificare Viena:080118; 250119;

270502;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 4/2012/14

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe, legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie congelate, îngheţată comestibilă şi
produse din îngheţată; 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; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică; gelaterie,
cofetărie; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02219
(151) 04.04.2012
(732) S.C. ADEMAR SECURITY S.R.L.,

Str. Horea nr. 66, ap. 9, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

ADEMAR SECURITY

(591) Culori revendicate:verde, galben,
auriu

  
(531) Clasificare Viena:030717; 240125;

290113;  
(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 02199
(151) 02.04.2012
(732) R . T . T .  R A D I O T H E R A P Y

TECHNOLOGIC TRANSFER
LTD, G. Seferi nr. 7-9, apT/birou 23,,
1076, NICOSIA GRECIA 

(540)

Amethyst RADIOTHERAPY

(591) Culori revendicate:mov (pantone
266C), turcoaz (pantone 3135C)
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 (531) Clasificare Viena:260501; 270501;
290112;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
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 02210
(151) 02.04.2012
(732) F U N D A T I A  N A T I O N A L A

PENTRU STIINTA SI ARTA
(FUNDATIA DE UTILITATE
PUBLICA), Str. Dem. I. Dobrescu nr.
11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FNSA FUNDAŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

(531) Clasificare Viena:020307; 020317;
270515;  

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

35 Servicii de tratament text şi tehnoredactare.
40 Servicii de tipografie.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii de cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02220
(151) 04.04.2012
(732) COLEGIUL MEDICILOR SATU

MARE, Piaţa Eroilor Revoluţiei nr.
23, Judeţul Satu Mare, 440055, SATU
MARE ROMANIA 

(732) ASOCIATIA MEDICILOR DE
FAMILIE SATU MARE, Str.
Bobocului bl. UK 30, judeţul Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

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

(540)
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MEDICAL CONNECTIONS
CONEXIUNI MEDICALE

(591) Culori revendicate:alb, verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260403;

260409; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02230
(151) 02.04.2012
(732) BOCANETU DOINA MARIANA

VICTORIA, Bd. Mareşal Constantin
Prezan nr. 4A, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOINA LEVINTZA SCHOOL ART

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi didactice şi de
perfecţionare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02212
(151) 02.04.2012
(732) MARIA IVĂNESCU, Jud. Buzău, ,

COMUNA POŞTA CÎLNĂU
ROMANIA 

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

(540)

LA CUŢITUL ISCUSIT

  
(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; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a produselor alimentare şi
nealimentare (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice
de exemplu prin intermediul site-urilor web
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sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
oferite de o măcelărie: magazine; magazine
on-line; măcelării; lanţuri de măcelării;
publicitate pentru măcelării; servicii de
aprovizionare pentru terţi; difuzare de
anunţuri publicitare; distribuire de materiale
publicitare şi de eşantioane; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale; servicii de închiriere de material
şi spaţii publicitare; servicii de promovare a
vânzărilor de produse alimentare şi
nealimentare, pentru terţi; servicii de
publicitate pentru promovarea magazinelor cu
produse alimentare destinate consumului
uman; servicii de vânzare produse alimentare
preparate şi nepreparate; servicii de vânzare
carne, produse din carne; servicii de vânzare
produse nealimentare; servicii de publicitate
outdoor; servicii de curier publicitar;
organizarea, funcţionarea şi supravegherea
vânzărilor, precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor de produse alimentare
destinate consumului uman; organizarea de
sisteme de stimulare a vânzărilor de produse
nealimentare; demonstraţii de bunuri; servicii
de telemarketing; pregătirea şi publicarea de
texte publicitare; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; publicitate scrisă;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; prezentarea produselor
alimentare preparate şi nepreparate şi a
produselor nealimentare prin toate mijloacele
de comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02221
(151) 02.04.2012
(732) AFTENI MIHAI, Str. Oţelul Roşu nr.

6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IMPERMIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor de construcţii (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02200
(151) 02.04.2012
(732) S.C. GRAMPET S.A., Calea

Victoriei nr. 114, sector 1, 010092,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GP

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:270517; 270519;
290104;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi 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 02222
(151) 02.04.2012
(732) AFTENI MIHAI, Str. Oţelul Roşu nr.

6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROTEKTHERM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi regruparea în avantajul
terţilor a produselor de construcţii (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02213
(151) 02.04.2012
(732) MARIA IVĂNESCU, Jud. Buzău, ,

COMUNA POŞTA CÎLNĂU
ROMANIA 

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

(540)

LA CUTITUL ISCUSIT.CARNURI DE
SEAMA
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(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(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; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a produselor alimentare şi
nealimentare (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
oferite de o măcelărie: magazine; magazine
on-line; măcelării; lanţuri de măcelării;
publicitate pentru măcelării; servicii de
aprovizionare pentru terţi; difuzare de
anunţuri publicitare; distribuire de materiale
publicitare şi de eşantioane; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale; servicii de închiriere de material
şi spaţii publicitare; servicii de promovare a
vânzărilor de produse alimentare şi
nealimentare, pentru terţi; servicii de
publicitate pentru promovarea magazinelor cu
produse alimentare destinate consumului
uman; servicii de vânzare produse alimentare
preparate şi nepreparate; servicii de vânzare
carne, produse din carne; servicii de vânzare
produse nealimentare; servicii de publicitate

outdoor; servicii de curier publicitar;
organizarea, funcţionarea şi supravegherea
vânzărilor, precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor de produse alimentare
destinate consumului uman; organizarea de
sisteme de stimulare a vânzărilor de produse
nealimentare; demonstraţii de bunuri; servicii
de telemarketing; pregătirea şi publicarea de
texte publicitare; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; publicitate scrisă;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; prezentarea produselor
alimentare preparate şi nepreparate şi a
produselor nealimentare prin toate mijloacele
de comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02202
(151) 02.04.2012
(732) SOVA BOGDAN, Str. Venus nr. 12,

bl. 12, sc. B, ap. 4, jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

FILOTHEOS
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02204
(151) 02.04.2012
(732) S.C. ALT SOFTWARE S.R.L., Str.

Meteor bl. 41B, ap. 7, judeţul Cluj,
400492, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Clujul Copiilor .ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea si administrarea
afacerilor; lucrări de birou; informaţii despre
afaceri; investigaţii pentru afaceri; afişaj;
difuzare de anunţuri publicitare; difuzare de
material publicitar (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane); pregătirea de texte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate prin corespondenţă;
redactare de texte publicitare; relaţii publice;
servicii de revista presei; informaţii (sfaturi)
comerciale pentru consumatori; sistematizarea
informaţiilor în fişiere electronice; sondajede
opinie; redactare de texte publicitare;
transcriere de comunicări; promovarea
vânzărilor pentruterţi; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzare cu amănuntul. 
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; montaj de programe
radiofonice şi de televiziune; publicare de
texte, altele decât textele publicitare; publicare
electronică on-line a cărţilor si periodicelor;
redactarea de texte, alteledecât cele
publicitare; servicii de reporteri de ştiri;
prezentarea despectacole live; organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment);
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educativ.

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;
programare pentru calculatoare; crearea si
întreţinerea siteurilor web pentru terţi;
găzduirea siteurilor informatice (siteuri web);
crearea şi întreţinerea siteurilor web pentru
terţi; programare pentru calculatoare;
proiectarea sistemelor informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02205
(151) 02.04.2012
(732) S.C. WEST TRADE S.R.L., Str.

Bolyai Farkas nr. 10, jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

G cafe

  
(531) Clasificare Viena:110304; 110320;

270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02241
(151) 03.04.2012
(732) S.C. STUDIO MODERNA S.R.L.,

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

(540)

Happy Chop

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02231
(151) 03.04.2012
(732) S.C. CND LEGALIS S.R.L., Bdul.

Poligrafiei nr. 1, Hotel Crowne Plaza,
parter, biroul 6, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA "ELENA LAZAR",
Str. Unirii, bl.16C, ap.12 BUZAU

(540)

AVOCATURA DE TOP

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 02245
(151) 03.04.2012
(732) S.C. SOLUTIONS CENTER S.R.L.,

Str. Solidarităţii nr. 7, bl. B, sc. C, ap.
34, Jud. Constanţa, 900294,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

myPOS

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02238
(151) 03.04.2012
(732) S.C. BINECOPT S.R.L., B-dul.

Timişoara nr. 21, et. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANDREEA F

  
(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 02242
(151) 03.04.2012
(732) S.C. VIR SERV SECURITY S.R.L.,

Sat Arva nr. 36A, clădirea C65, jud.
Prahova, , COMUNA VALEA
CĂLUGĂREASCĂ ROMANIA 

(540)

VIR SECURITY
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(531) Clasificare Viena:240115; 270502;
270512;  

(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 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
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 de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02246
(151) 03.04.2012
(732) S.C. CAREER POINT S.R.L., Bd.

Mărăşeşti nr. 42, bl. 1, sc. A, et. 2, ap.
7, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CareerPoint.ro

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02243
(151) 03.04.2012
(732) S.C. LABIRINT MEDIA S.R.L.,

Aleea Sergent Major Vasile
Topliceanu nr. 11, bl. P36, sc. 1, et. 8,
ap. 26, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NUNTA TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice; ziare, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate; activităţi de import-export.
38 Telecomunicaţii; servicii internet; difuzare
de programe şi emisiuni de radio şi
televiziune, internet.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
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şi televiziune, internet; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri.
42 Servicii de creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02247
(151) 03.04.2012
(732) S.C. CAREER POINT S.R.L., Bd.

Mărăşeşti nr. 42, bl. 1, sc. A, et. 2, ap.
7, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FinanceProfessionals recruitment site

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02248
(151) 03.04.2012
(732) S.C. FIVE CONTINENTS

TRADING COMPANY 1993 S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 7, parter, ap.
1, sector 1, 011651, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMANIAN WHITE

  
(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 02232
(151) 03.04.2012
(732) S.C. MEDIA VISION S.R.L., Bd.

Pache Protopopescu nr. 109, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIS DE FEMEIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice; reviste; albume;
cataloage; pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe si
emisiuni de radio si televiziune; comunicaţii
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prin terminale de calculator; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Realizarea de programe si emisiuni de
radio si televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri si concursuri;
organizare de spectacole, petreceri,
evenimente; producţie de programe de
televiziune.
42 Servicii de creare şi intretinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02236
(151) 03.04.2012
(732) S.C. MEDICOVER S.R.L., Str.

Monetăriei nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. MEDICOVER HOSPITALS
S.R.L., Str. Pechea nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PATIENT CENTERED CARE

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
reflex blue), verde (pantone 3395), alb

  
(531) Clasificare Viena:011108; 020123;

270524; 290113;  

(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 02250
(151) 04.04.2012
(732) S.C. W ONE SECURITY S.R.L.,

Str. Tufănelelor nr. 4, cam. 2, judeţul
Călăraşi, , CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

W ONE SECURITY
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(531) Clasificare Viena:240115; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02233
(151) 03.04.2012
(732) S.C. YU HAI YANG IMPEX S.R.L.,

Aleea Cetăţuia nr. 2, bl. M17, sc. 2, et.
6, ap. 102, sector 2, 060834,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GOLD SHARK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02237
(151) 03.04.2012
(732) S.C. MEDICOVER S.R.L., Str.

Monetăriei nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. MEDICOVER HOSPITALS
S.R.L., Str. Pechea nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ÎNGRIJIRE CENTRATĂ PE PACIENT

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
reflex blue), verde (pantone 3395), alb

  
(531) Clasificare Viena:011108; 020123;

270524; 290113;  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 02234
(151) 03.04.2012
(732) S.C. YU HAI YANG IMPEX S.R.L.,

Aleea Cetăţuia nr. 2, bl. M17, sc. 2, et.
6, ap. 102, sector 2, 060834,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRAPRO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02239
(151) 03.04.2012
(732) CIFTSUREN NICULINA, Str.

Eroilor nr. 118, bl. C, ap. 5, Jud. Ilfov,
, SAT VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Erikli

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate.
32 Apă de izvor; ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

35 Servicii de import cu: apă de izvor; ape
minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice;
băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte
produse pentru preparea băuturilor, lapte şi
produse lactate; regruparea în avantajul
terţilor a următoarelor produse: apă de izvor;
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor, lapte şi produse lactate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02235
(151) 03.04.2012
(732) S.C. PEOPLE & ASSETS

SECURITY S.R.L., Str. Călăraşilor
nr. 166, bl. 54, sc. 1, et. 2, ap. 11,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor destinate protecţiei şi
supravegherii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
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pentru sisteme de pază, montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare
sisteme electrice antiincendiu; montare
sisteme electronice de control-acces şi
supraveghere video. 
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultaţă în domeniul
pazei şi securităţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02244
(151) 03.04.2012
(732) S.C. CONTANA S.R.L., Str.

Sitarului nr. 15, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

CONTANA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
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 02240
(151) 03.04.2012
(732) S.C. STUDIO MODERNA S.R.L.,

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

(540)

MIRACLE BLADE WORLD CLASS
MBWC

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270519; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02272
(151) 04.04.2012
(732) S.C. FRANCE HOSPITALITY

S.R.L., Str. Culmea Veche nr. 12,
sector 3, 030592, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GHIDUL NICOLAS DIDIER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Servicii de evaluare a serviciilor prestate
de restaurante (expertiză şi informaţii
în/despre afaceri comerciale); informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori; servicii
de comparare a preţurilor; studii de piaţă;
colectarea de date referitoare la afaceri,
precum şi compilarea şi sistematizare
informaţiilor; publicitate; promovarea
vânzărilor pentru terţi.
43 Servicii de alimentaţie publică.
45 Servicii de expertiză constând în evaluarea
serviciilor prestate de restaurante (cuprinse în
această clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02265
(151) 04.04.2012
(732) S.C. ADSERV S.R.L., Str. Măceşului

nr. 15, bl. A 19C, ap. 18, Jud. Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

AdNatura

  
(531) Clasificare Viena:050315; 090110;

270507; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; alcooluri medicinale; loţiuni
de uz farmaceutic; alifii pentru aplicaţii locale,
produse contra arsurilor, unguente contra
arsurilor provocate de soare, băutură alcoolică
de uz farmaceutic; tincturi de uz medicinal;
cataplasme; ceai medicinal; decocturi de uz
farmaceutic; alimente, băuturi şi în general
substanţe dietetice de uz medical; digestive de
uz farmaceutic; siropuri de uz farmaceutic;
extracte din plante pentru uz farmaceutic;
fermenţi de uz farmaceutic; grăsimi şi uleiuri
de uz medical, inclusiv uleiuri volatile;
grăsimi şi uleiuri de uz veterinar; ierburi
medicinale; infuzii, infuzii medicinale;
produse pentru inhalaţii de uz medical; ioduri
de uz farmaceutic; linimente-preparate
farmaceutice lichide sau semisolide folosite
pentru fricţiuni sau aplicaţii locale; suplimente
alimentare minerale-inclusiv gemoderivate,
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comprimate şi capsulate din/cu plante
medicinale.
32 Suplimente alimentare sub formă de
băutură (cu excepţia celor de uz medical); alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri naturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02273
(151) 04.04.2012
(732) S.C. NIMROD SAFETY GUARD

S.R.L., Str. Zambila Ionita nr. 4, bl.
7D, sc. A, et. 8, ap. 36, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NIMROD SAFETY GUARD

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030701; 260118;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02268
(151) 04.04.2012
(732) S.C. CRINALEX - SIA S.R.L., Str.

Independenţei nr. 35, judeţul Prahova,
2185, BUŞTENI ROMANIA 

(540)

PRODUSE TRADIŢIONALE ZAMORA

(591) Culori revendicate:negru, maro
deschis, maro închis, gri, alb, turcoise

  
(531) Clasificare Viena:050702; 090110;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 4/2012/14

(210) M 2012 02257
(151) 04.04.2012
(732) S.C. IFANTIS ROMANIA S.A.,

Calea Bucureşti nr. 301 B, Jud. Ilfov,
, OTOPENI 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)

MIC DEJUN IFANTIS

  
(531) Clasificare Viena:080725; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02258
(151) 04.04.2012
(732) S.C. PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES S.R.L., Str.
Intrarea Binelui nr.1A, sector 4, ,
BUCURESTI 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)

Maya's Joy
  
(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 02266
(151) 04.04.2012
(732) LEONTE SEBASTIAN MIHAI, Str.

Cazangiilor nr. 22, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

Style TAXI
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:011108; 270502;

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

clase:
39 Transport persoane în regim de taxi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02249
(151) 04.04.2012
(732) S.C. ART IMPLANT S.R.L., Bd.

Corneliu Coposu nr. 35, ap. 2, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Art Caffee

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

  
(531) Clasificare Viena:020118; 020318;

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.
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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02267
(151) 04.04.2012
(732) S.C. ELSID S.A., Str. Unirii nr. 5,

Jud. Dâmboviţa, 0100, TITU
ROMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ELSID Energy Back to the Future

  
(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;
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preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
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 02269
(151) 04.04.2012
(732) Abbott Products Operations AG,

Hegenheimermattweg 127, 4123,
Allschwil ELVETIA 

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

(540)

ZIVUTO

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

5 Produse farmaceutice şi medicamente pentru
tratamentul bolilor şi disfuncţiilor cardiace şi
cardiovasculare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02274
(151) 04.04.2012
(732) S.C. ELIT MUSIC S.R.L., Str.

Republicii nr. 51, bl. A, sc. 4, ap. 20,
Judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

TURBOVOICE

(591) Culori revendicate:galben (pantone
123 C)

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 4/2012/14

înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
15 Instrumente muzicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02251
(151) 04.04.2012
(732) CRISTOFOR STEFAN, Str. Nicolae

G. Caramfil nr. 23, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MIKOMED clinica sanatatii si frumusetii
tale

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:241313; 270502;

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

clase:
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 02275
(151) 04.04.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

SPRIJINIREA CANDIDATILOR
LIBERALI, Bdul. 1 Decembrie bl. C,
sc. B, et. P, Judeţul Hunedoara, ,
DEVA ROMANIA 

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

(540)

UNIUNEA SOCIAL POPULARA (USP)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02259
(151) 04.04.2012
(732) VALENTIN NEACSU, Str. Căp.

Ivan Anghelache nr. 7, bl. M31, sc. 1,
et. 6, ap. 27, sector 5, , 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)

GOODIEZ

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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
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tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
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 02270
(151) 04.04.2012
(732) ASOCIATIA FOTOCLUB COKET

PLOIESTI, Aleea Pajurei nr. 4, bl. B
3, et. 2, ap. 9, Jud. Prahova, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Ziarul Oval

 (531) Clasificare Viena:270511;  
(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; publicitate on-line; servicii editoriale
şi redacţionale (tehnoredactare, redactarea,
tratamentul textelor). 
38 Telecomunicaţii; difuzare de informaţii
mass-media, prezentare de programe radio-tv;
prezentare pe internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare; publicare
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02276
(151) 04.04.2012
(732) S.C. GREEN FAIRY COMPANY

S.R.L., Str. Speranţei nr. 24, et. 6, gr.
11, sector 2, 020993, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Absintherie Sixtina - Liberte, Egalite,
Absinthe

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02253
(151) 04.04.2012
(732) S.C. REAL UNIVERSAL COM

S.R.L., Str. Progresului nr. 134-138,
sector 5, 050696, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Hypermarket de tipar

  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii 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 02277
(151) 04.04.2012
(732) S.C. GREEN FAIRY COMPANY

S.R.L., Str. Speranţei nr. 24, et. 6, gr.
11, sector 2, 020993, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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ABSINTHERIE Sixtina liberte egalite
absinthe

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02254
(151) 04.04.2012
(732) S.C. REAL GRUP INVEST S.A.,

Str.Progresului 134-138, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTENERI PENTRU SUCCES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
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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 02278
(151) 04.04.2012
(732) S.C. OPTIKO S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 14, judeţul Satu
Mare, 440037, SATU MARE
ROMANIA 

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

(540)

BE TRENDY! optical concepts

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Lentile optice, lentile corectoare optice,
lentile de contact; accesorii optice toate
cuprinse în clasa 9; aparate şi instrumente
pentru domeniul optic; ochelari, ochelari de
soare, ochelari de protecţie pentru sport,

ochelari fara braţe; rame pentru ochelari;
lanţişoare pentru ochelari; şnururi pentru
ochelari; tocuri pentru ochelari; sticlă optică;
elemente optice; trusa cu eşantioane optice.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
publicitate în domeniul opticii medicale;
publicitate prin prospecte, afişe şi panouri;
difuzarea de materiale publicitare (broşuri,
fluturaşi, imprimate, eşantioane); regruparea
in avantajul terţilor a produselor şi
accesoriilor optice (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod; decorări de
vitrine; importul şi exportul de produse optice,
comerţ prin magazine specializate; editarea de
cataloage, anuare, reviste, broşuri; servicii de
franciză în domeniul opticii medicale (afaceri
comerciale); servicii de Know-how în
domeniul oftalmologiei (gestionarea afacerilor
comerciale).
44 Servicii medicale; servicii de igienă si de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni; servicii
medicale în domeniul opticii medicale; gama
completă de servicii medicale oftalmologice;
examene oftamologice;  consulta ţ i i
oftmatologice de specialitate; determinarea
dioptriilor; prescriere de ochelari şi lentile de
contact, ochelari de soare şi accesorii; servicii
ale opticienilor; servicii pentru îngrijirea
ochilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02271
(151) 04.04.2012
(732) ŞUCU CAMELIA GEORGETA,

Str. Cpt. Gh. Marasoiu nr. 11, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

3 Parfumerie, săpunuri parfumate, uleiuri
esenţiale, cosmetice, produse pentru
înfrumuseţare, produse odorizante pentru
încăperi (prezentate sub orice formă, gen
uleiuri, esenţe, pot-pourri).
9 Calculatoare, echipamente pentru tratarea
informaţiei; aparate şi instrumente ştiinţifice,
n a u t i c e ,  g e o d e z i c e ,  f o t og r a f i c e ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice.
11 Aparate de iluminat de orice tip, forma
dimensiune, cu orice destinaţie, şi din orice
material sau combinaţie de materiale,
seminee.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16 Produse din hârtie şi carton, necuprinse în
alte clase; fotografii; reproduceri; reprezentări
grafice; papetărie; adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; articole pentru amenajarea birourilor
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; inclusiv
mobilier; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, articole de şelărie.
20 Mobile destinate amenajării interioare a
locuinţelor şi birourilor şi accesoriile acestora,
oglinzi, rame din materiale diverse, tablouri;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, ceară (lumânări decorative, lumânări
parfumate), suporturile acestora.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; produse din sticlă, porţelan şi

faianţă necuprinse în alte clase de orice
dimensiuni, destinate amenajărilor interioare;
sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi masă, tapete din
material textil; lenjerie de pat, prosoape,
halate de baie.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte.
27 Covoare, presuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, din orice
tip de material; tapete murale, nu din materiale
textile.
28 Jocuri, jucării; decoratiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, activitatea agenţiilor de
publicitate; producerea materialelor
publicitare; închirierea spaţiilor şi materialelor
publicitare; gestiunea afacerilor comerciale;
consultanţă pentru afaceri; managementul
afacerilor; administraţie comercială; lucrări de
birou.
36 Afaceri financiare; management fiscal şi
financiar; afaceri imobiliare, activităţi
specifice agenţiilor imobiliare, închirierea,
subinchirierea, vînzarea-cumpărarea de
imobile, managementul investiţiilor
imobiliare, dezvoltarea proiectelor imobiliare.
37 Construcţia de imobile de locuinţe şi
birouri, de ansambluri rezidenţiale, de toate
dimensiunile; reparaţi, renovări de construcţii,
restaurarea şi repararea obiectelor de mobilier;
servicii de instalaţii ale imobilelor.
39 Transport de mobilă, accesorii, aparate de
iluminat, obiecte de decoraţiuni; ambalarea şi
depozitarea acestora; livrarea de mobilă,
accesorii, aparate de iluminat, obiecte de
decoratiuni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02255
(151) 04.04.2012
(732) S.C. REAL UNIVERSAL COM

S.R.L., Str. Progresului nr. 134-138,
sector 5, 050696, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TipoMAG

  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii 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 02256
(151) 04.04.2012
(732) S.C. REAL UNIVERSAL COM

S.R.L., Str. Progresului nr. 134-138,
sector 5, 050696, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Tipo MAG Hypermarket de tipar

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

  
(531) Clasificare Viena:270511; 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.
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
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de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de 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 02252
(151) 04.04.2012
(732) S.C. KANIN 9 SECURITY GUARD

S.R.L., Str. Complexului nr. 10, bl.
40, sc. 2, et. 1, ap. 42, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KANIN 9 SECURITY GUARD

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02260
(151) 04.04.2012
(732) S.C. ESIAN ADVERTISING S.R.L.,

Str. George Coşbuc nr. 3, ap. 14, jud.
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

reţete - bune.ro

  
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;

110309; 110320; 270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
menţinerea şi crearea site-urilor web.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02261
(151) 04.04.2012
(732) BIOSOOFT COMPANY S.R.L., Str.

Ermil Pangratti nr. 3, ap. 3, sector 1,
011881, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MACU ofta

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
130C), albastru (Pantone 287C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(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 animale, plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02262
(151) 04.04.2012
(732) P O R C H E N T I A  H O L D I N G

LIMITED, Gr. Xenopolou 17, P.C.,
3106, LIMASSOL CIPRU 

(740) ACSINTE PAULA - ADRIANA, Str.
Maior Coravu Ion nr. 1-7, bl. C4, sc.B,
ap. 85, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

LAS VEGAS POWER ENERGY DRINK

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02263
(151) 04.04.2012
(732) P O R C H E N T I A  H O L D I N G

LIMITED, Gr. Xenopolou 17, P.C.,
3106, LIMASSOL CIPRU 

(740) ACSINTE PAULA - ADRIANA, Str.
Maior Coravu Ion nr. 1-7, bl. C4, sc.B,
ap. 85, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

LAS VEGAS 24h JOCURI 24h

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02264
(151) 04.04.2012
(732) P O R C H E N T I A  H O L D I N G

LIMITED, Gr. Xenopolou 17, P.C.,
3106, LIMASSOL CIPRU 

(740) ACSINTE PAULA - ADRIANA, Str.
Maior Coravu Ion nr. 1-7, bl. C4, sc.B,
ap. 85, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

LAS VEGAS 24h CAFFE 24h

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05040
(151) 11.07.2011
(732) S.C. ROMAROSE INVEST S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 71, bl. G2C, sc. 2, et.
7, ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOT PAN

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de

producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; regruparea în avantajul
terţilor a următoarelor produse: ceşti de
ceai, ceşti de cafea, ceşti de porţelan, pahare
de sticlă, farfurii de sticlă, farfurii de
porţelan, oale inox, tigăi de aluminiu,
produse de uz casnic, electrocasnice, mixere,
aparate de sandwich, prăjitoare de pâine,
blender, ventilator, tigaie electrică, cântar
digital (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜



E R A T E
CERERI MARCI PUBLICATE

Referitor depozit reglementar M 2012/02016    publicat ca cerere  de marca in  BOPI 3 din

data de 29.03.2012 s-a produs o eroare in ceea ce priveste publicarea cererii si anume

lipsa publicarii elementului figurativ  corect fiind dupa cum urmeaza. Pentru aceasta s-a

facut corectura in baza de date si trimis solicitantului o notificare rectificativa corecta.




