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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 4/2012/saptamana 16
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01676
17.04.2012 S.C. IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A.
AMBER

2 M 2012
01995

17.04.2012 LUPUT FLORINA CAP TOURS

3 M 2012
02469

12.04.2012 S.C. MRS PERFECT AA
LIMITEED S.R.L.

Sunrise

4 M 2012
02470

12.04.2012 ARA SOFTWARE GROUP
S.R.L.

Lângă tine Localis

5 M 2012
02471

12.04.2012 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. naturalis inteligenţa naturii
HepatoSuport

6 M 2012
02472

12.04.2012 S.C. PREFERA FOODS S.R.L. CĂMARA CU BUCATE Zacuscă
picantă

7 M 2012
02473

12.04.2012 S.C. PREFERA FOODS S.R.L. CĂMARA CU BUCATE Zacuscă de
vinete

8 M 2012
02474

12.04.2012 S.C. PREFERA FOODS S.R.L. CĂMARA CU BUCATE Zacuscă de
fasole

9 M 2012
02475

12.04.2012 S.C. PREFERA FOODS S.R.L. CĂMARA CU BUCATE Zacuscă cu
ciuperci

10 M 2012
02476

12.04.2012 S.C. LUMEA COPIILOR
TRADING S.R.L.

e elizabethkids

11 M 2012
02477

12.04.2012 ROTARU VLAD SERBAN OSTERIA GORGIA

12 M 2012
02478

12.04.2012 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

BIOCEBRAL

13 M 2012
02479

12.04.2012 WM. WRIGLEY JR. COMPANY WINTERFRESH GREEN ICE

14 M 2012
02480

12.04.2012 S.C. SWEET DIAMOND S.R.L. DELIMANO KITCHENWARE &
ACCESSORIES

15 M 2012
02481

12.04.2012 CEPROCIM ENGINEERING
S.R.L.

CE ceprocim engineering

16 M 2012
02483

12.04.2012 S.C. COVALACT S.A. Covalact de Tara - Lapte Covasit

17 M 2012
02484

12.04.2012 S.C. COVALACT S.A. Covalact - Lapte Covasit de Tara
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

18 M 2012
02485

12.04.2012 S.C. GRAPEFRUIT S.R.L. PICARD

19 M 2012
02486

12.04.2012 S.C. MAX S.R.L. MAX MATERIALE DE
CONSTRUCŢII

20 M 2012
02487

12.04.2012 PODUT RALUCA MARIANA Nuun Beach Club

21 M 2012
02488

12.04.2012 S.C. SMITH GUARD S.R.L. SMITH GUARD

22 M 2012
02491

12.04.2012 MOREL BOLEA Kasta Morrely

23 M 2012
02492

12.04.2012 S.C. ROMEXPO S.A. EXPO INDUSTRIA TEXTILA SI
PIELARIE Târg internaţional de
contractări pentru confecţii, textile,
pielărie şi îmbrăcăminte

24 M 2012
02493

12.04.2012 S.C. OLINT COM S.R.L. MeisterPutz Tencuiala meşterului

25 M 2012
02494

12.04.2012 MARCULESCU MIHAI MARCULESCU & ASOCIATII

26 M 2012
02495

12.04.2012 CORINA VLADESCU CORINA VLADESCU VERSATILE
LIKE YOU

27 M 2012
02496

12.04.2012 EDITURA DIDACTICA SI
PEDAGOGICA

edp EDITURA DIDACTICĂ ŞI
PEDAGOGICĂ

28 M 2012
02497

12.04.2012 EDITURA DIDACTICA SI
PEDAGOGICA

EDITURA DIDACTICĂ ŞI
PEDAGOGICĂ

29 M 2012
02498

12.04.2012 ALBU IOAN DANIEL LIPOVANUL

30 M 2012
02500

12.04.2012 ASOCIATIA PENTRU TINERET
BUZAU 2010 ONG

Festivalul naţional de muzică uşoară
pentru copii Mihaela Runceanu
Pentru voi muguri noi

31 M 2012
02501

12.04.2012 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

Mândruţa de la ferma noastră

32 M 2012
02502

12.04.2012 JOLBIZ CONSULTING S.R.L. salestrust.eu

33 M 2012
02503

12.04.2012 RATIOPHARM GMBH DENISETTE

34 M 2012
02504

12.04.2012 S.C. GASTRO SERVICE S.R.L. SAVOR HD TV
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35 M 2012
02505

12.04.2012 S.C. URBIS S.R.L. PRALINENESCU CU PALINCA
TRADITIONALA DE PRUNE

36 M 2012
02506

12.04.2012 S.C. URBIS S.R.L. PRALINEMINESCU CU MAGIUN
TRADITIONAL DE PRUNE

37 M 2012
02507

12.04.2012 S.C. CATA CLEANING S.R.L. PIZZA DELICIOSA

38 M 2012
02508

12.04.2012 S.C. SPOTADOC S.R.L. Spotadoc

39 M 2012
02509

12.04.2012 S.C. ARARESH PAN S.R.L. Panima Vatra cu suflet

40 M 2012
02510

13.04.2012 MIHAILESCU MIHAI Vanatorii de Oferte

41 M 2012
02511

13.04.2012 ILIESCU ALEXANDRU COMALRID S.A.

42 M 2012
02512

13.04.2012 ROSCA MIHAI
DOBRITA DANIEL

FISHMAG

43 M 2012
02513

13.04.2012 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L. SUPREMGUM

44 M 2012
02514

13.04.2012 ANDREI MARTIN LASH X-TENDER

45 M 2012
02515

13.04.2012 HEINEKEN ROMANIA S.A. Ciuc Premium Natur Radler

46 M 2012
02516

13.04.2012 GLOBAL WIND DOBROGEA
S.R.L.

GLOBAL WIND SERVICE - GWS

47 M 2012
02517

13.04.2012 S.C. IMA PARTNERS S.R.L. FESTIVALUL INTERNATIONAL
FREEDOM JAZZ

48 M 2012
02518

13.04.2012 S.C. PAULFORTIUS SECURITY
S.R.L.

PAULFORTIUS SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

49 M 2012
02519

13.04.2012 S.C. URSUS BREWERIES S.A. STEJAR STRONG

50 M 2012
02520

13.04.2012 S.C. DECO HORECA S.R.L. TUDORS

51 M 2012
02521

13.04.2012 S.C. WINTEC S.R.L. ecoplast uPVC Window and Door
Systems

52 M 2012
02522

13.04.2012 VARVARI PAVEL BLOCMANAGERNET

53 M 2012
02523

13.04.2012 S.C. RADIOTELEVISION TV6
S.R.L.

GIPSY IDOL
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54 M 2012
02524

13.04.2012 LUCA DAN-MANAGEMENT PFA 5AM Program

55 M 2012
02525

13.04.2012 LUCA DAN-MANAGEMENT PFA 5AM-WAKE UP AND LIVE

56 M 2012
02526

13.04.2012 S.C. RADIOTELEVISION TV6
S.R.L.

GYPSY IDOL

57 M 2012
02527

13.04.2012 S.C. AX PERPETUUM IMPEX
S.R.L.

PERPETUUM SPORT SYSTEM

58 M 2012
02536

17.04.2012 S.C. MEDIURG
INTERNATIONAL S.R.L.

MEDIURG international

59 M 2012
02537

17.04.2012 ASOCIATIA DE SPRIJIN SI
BINEFACERE ROMANIA

S ASB Asociatia de Sprijin si
Binefacere ROMANIA

60 M 2012
02538

17.04.2012 S.C. ERREMME AGRO FERMA
S.R.L.

TERRA NATURA

61 M 2012
02539

17.04.2012 S.C. SOLE MIZO ROMANIA
S.R.L.

Ardeleanca

62 M 2012
02540

17.04.2012 S.C. ROXER GRUP S.A. ZEBRA

63 M 2012
02541

17.04.2012 SERPICO TRADING S.R.L. PEGU CAFE

64 M 2012
02542

17.04.2012 S.C. DAMAR SINCE 2011 S.R.L. LEUL

65 M 2012
02544

17.04.2012 DRAGOMIR SANDU CIPRIAN Grătarul Dragomir Calitate Tradiţie

66 M 2012
02545

17.04.2012 ALECU CRISTIAN NTF NuTeFreci

67 M 2012
02546

17.04.2012 S.C. PLATINUM DESIGN S.R.L. Avantura TRAVEL

68 M 2012
02547

17.04.2012 JURCOANE ECATERINA
RODICA

iSell

69 M 2012
02548

17.04.2012 S.C. MOBIPART S.R.L. MOBIPART

70 M 2012
02550

17.04.2012 S.C. STAR STORAGE S.R.L. STARCAPTURE

71 M 2012
02551

17.04.2012 LAVOCE CO., LTD. Lavoce

72 M 2012
02552

17.04.2012 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

Cremosso

73 M 2012
02553

17.04.2012 PODRAVKA PREHRAMBENA
INDUSTRIJA DD

VEGETA NATURELLA
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74 M 2012
02554

17.04.2012 GRUNER+JAHR AG & CO KG Motorrad

75 M 2012
02556

17.04.2012 UNILEVER N.V. ALLNEUTRAL %

76 M 2012
02557

18.04.2012 POPESCU RADU CRISTIAN
BERTESTEANU SERBAN
VIFOR GABRIEL
POPESCU BOGDAN

Procedeul C.R.Popescu de
reconstrucţie protetica
faringo-esofagiana

77 M 2012
02558

18.04.2012 S.C. AD MEDIA CONSULT
S.R.L.
S.C. DEEA CONSULTING &
COMMUNICATION S.R.L.

ROMÂNIA DURABILĂ

78 M 2012
02559

18.04.2012 S.C. DEVA LOGISTICS
CENTER S.R.L.

DLC DEVA LOGISTICS CENTER

79 M 2012
02560

18.04.2012 S.C. C&I BUILDING S.R.L. Unirii View

80 M 2012
02561

18.04.2012 S.C. C&I BUILDING S.R.L. Unirii View

81 M 2012
02562

18.04.2012 S.C. NICU PROTECT
SECURITY S.R.L.

NICU PROTECT SECURITY

82 M 2012
02565

18.04.2012 S.C. KARTAGO TOURS S.R.L. KARTAGO

83 M 2012
02566

18.04.2012 S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L. MAGIC TIC-TAC

84 M 2012
02567

18.04.2012 S.C. RTC PROFFICE
EXPERIENCE S.A.

RTC

85 M 2012
02568

18.04.2012 RUCSANDRA MINCULESCU SMART Dieteting

86 M 2012
02569

18.04.2012 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. COGNAC CLUB

87 M 2012
02570

18.04.2012 UNILEVER NV Neutral 0 %

88 M 2012
02571

18.04.2012 PADUREAN IOAN-CLAUDIU CLUJTODAY QUALITY NEWS

89 M 2012
02572

18.04.2012 GREEN GATE TRADING FZE Big Bear

90 M 2012
02573

18.04.2012 S.C. BGM PROTECT S.R.L. BGM PROTECT
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(210) M 2012 01676
(151) 17.04.2012
(732) S.C. IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Str.Pipera -
Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri
Construdava, et. 6-7, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

AMBER

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01995
(151) 17.04.2012
(732) LUPUT FLORINA, Str. F.C.

Ripensia nr. 15, et. 4, ap. 24, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

CAP TOURS

(531) Clasificare Viena:260113; 270502;
270511;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02522
(151) 13.04.2012
(732) VARVARI PAVEL, Str. Scărişoara

nr. 1, ap. 65, Jud. Cluj, 400445, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

BLOCMANAGERNET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Produs software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02509
(151) 12.04.2012
(732) S.C. ARARESH PAN S.R.L., Nr.

367A, Judeţul Timiş, 307370,
SĂCĂLAZ ROMANIA 

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

(540)
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Panima Vatra cu suflet

(531) Clasificare Viena:020901; 050702;
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.
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 02523
(151) 13.04.2012
(732) S.C. RADIOTELEVISION TV6

S.R.L., Str. Intrarea Simbolului nr. 11,
bl. 1, sc. 3, ap. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GIPSY IDOL

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02483
(151) 12.04.2012
(732) S.C. COVALACT S.A., Str. Lunca

Oltului nr. 1, Jud. Covasna, 520036,
SF. GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

Covalact de Tara - Lapte Covasit

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02510
(151) 13.04.2012
(732) MIHAILESCU MIHAI, Şos.

Alexandria nr. 100, bl. L28, sc. A, ap.
29, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Vanatorii de Oferte

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02484
(151) 12.04.2012
(732) S.C. COVALACT S.A., Str. Lunca

Oltului nr. 1, Jud. Covasna, 520036,
SF. GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

Covalact - Lapte Covasit de Tara

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02511
(151) 13.04.2012
(732) ILIESCU ALEXANDRU, Str.

Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 2, bl. 2, sc. E,
ap. 16, et. 4, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(540)

COMALRID S.A.

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
indigo, roşu
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(531) Clasificare Viena:031103; 250703;
270515; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02469
(151) 12.04.2012
(732) S.C. MRS PERFECT AA

LIMITEED S.R.L., Str. Emil
Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, et. 2, ap.
39, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sunrise

(591) Culori revendicate:albastru, verde
închis, verde deschis, galben

  

(531) Clasificare Viena:010301; 010313;
270507; 270508; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02485
(151) 12.04.2012
(732) S.C. GRAPEFRUIT S.R.L., B-dul

Poitiers nr. 16, et. 3, Jud. Iaşi, 700671,
IAŞI ROMANIA 

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

(540)

PICARD
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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
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi 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 02470
(151) 12.04.2012
(732) ARA SOFTWARE GROUP S.R.L.,

Intrarea Chefalului nr. 12G, parter,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Lângă tine Localis

(591) Culori revendicate:orange, galben,
verde, albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270509;

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

clase:
9 Programe înregistrate de operare pe
calculator; programe pentru jocuri pe
calculator; programe pe calculator înregistrate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; magazin on-line; consultanţă în
domeniul afacerilor comerciale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor pe calculator; crearea de
site-web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02486
(151) 12.04.2012
(732) S.C. MAX S.R.L., Calea Bucureşti nr.

118, judeţul Constanţa, 905100,
MURFATLAR ROMANIA 

(540)

MAX MATERIALE DE CONSTRUCŢII

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
38 Comunicare şi transmitere de mesaje prin
internet.
39 Transport şi depozitare materiale de
construcţii.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02524
(151) 13.04.2012
(732) LUCA DAN-MANAGEMENT PFA,

Str. Ecaterina Teodoroiu 55, Jud.
Sibiu, 550083, SIBIU ROMANIA 

(540)

5AM Program

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

38 Servicii de coaching şi training; instruire
persoane, individual şi în grup, în mod direct
sau prin mijloace de comunicare (telefon,
internet) având ca scop, nelimitativ,
dezvo l t a r ea  pe r sona lă ,  c r e ş t e r ea
productivităţii, îmbunătăţirea calităţii vieţii.
41 Servicii de coaching şi training; instruire
persoane, individual şi în grup, în mod direct
sau prin mijloace de comunicare (telefon,
internet) având ca scop, nelimitativ,
dezvo l t a r ea  pe r sona lă ,  c r e ş t e r ea
productivităţii, îmbunătăţirea calităţii vieţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02487
(151) 12.04.2012
(732) PODUT RALUCA MARIANA, Str.

Franceză nr. 9, et. 2, ap. 16, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VLAD CONSTANTIN, B-dul 1
Decembrie 1918, nr. 5, bl. F16, ap. 34
CONSTANŢA

(540)

Nuun Beach Club

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment şi recreere în
cluburi.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02512
(151) 13.04.2012
(732) ROSCA MIHAI, Bdul. Ştefan cel

Mare şi Sfânt nr. 23, sc. B, ap. 10,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) DOBRITA DANIEL, Bdul. Valea
Cetăţii nr. 40, bl. B43B, sc. B, ap. 6,
Judeţul 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)

FISHMAG

  
(531) Clasificare Viena:030910; 030924;

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

clase:
31 Mâncare, nutreţ fortifiant, făinoase,
momeală vie, hrană, urluială, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale.
35 Promovare de produse şi servicii în
domeniul pescuitului, import-export, comerţ
online; regruparea în avantajul terţilor a
produselor specifice clasei 31.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02471
(151) 12.04.2012
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

naturalis inteligenţa naturii
HepatoSuport

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02495
(151) 12.04.2012
(732) CORINA VLADESCU, Calea

Plevnei nr. 141, bl. 3, ap. 21, sector 6,
060011, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORINA VLADESCU VERSATILE
LIKE YOU

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02525
(151) 13.04.2012
(732) LUCA DAN-MANAGEMENT PFA,

Str. Ecaterina Teodoroiu 55, Jud.
Sibiu, 550083, SIBIU ROMANIA 

(540)

5AM-WAKE UP AND LIVE

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

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;

260101; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; servicii de coaching şi training.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02526
(151) 13.04.2012
(732) S.C. RADIOTELEVISION TV6

S.R.L., Str. Intrarea Simbolului nr. 11,
bl. 1, sc. 3, ap. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GYPSY IDOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02496
(151) 12.04.2012
(732) EDITURA DIDACTICA SI

PEDAGOGICA, Str. Spiru Haret nr.
12, sector 7, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

edp EDITURA DIDACTICĂ ŞI
PEDAGOGICĂ

  
(531) Clasificare Viena:200702; 270508;  

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

9 Aparate şi instrumente didactice; compact
discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de înregistrare
digitală, software pentru calculatoare. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02513
(151) 13.04.2012
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L., Str.

Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

SUPREMGUM

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub forma
de folie sau pulbere pentru pictură;
decoraţiuni, tipografie şi artă.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02488
(151) 12.04.2012
(732) S.C. SMITH GUARD S.R.L., nr.

178, judeţul Botoşani, , SAT
CÂNDEŞTI ROMANIA 

(540)

SMITH GUARD

(531) Clasificare Viena:270502;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02497
(151) 12.04.2012
(732) EDITURA DIDACTICA SI

PEDAGOGICA, Str. Spiru Haret nr.
12, sector 7, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EDITURA DIDACTICĂ ŞI
PEDAGOGICĂ

  
(531) Clasificare Viena:051304; 200702;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
deinstruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02527
(151) 13.04.2012
(732) S.C. AX PERPETUUM IMPEX

S.R.L., Str. Branului nr. 53, jud. Cluj,
400393, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

PERPETUUM SPORT SYSTEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02514
(151) 13.04.2012
(732) ANDREI MARTIN, Aleea Firiza nr.

2, ap. 7, Judeţul Cluj, 400659, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

LASH X-TENDER

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02472
(151) 12.04.2012
(732) S.C. PREFERA FOODS S.R.L.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600, judetul
Alba, 517293, COMUNA GALDA
DE JOS ROMANIA 

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

(540)

CĂMARA CU BUCATE Zacuscă picantă

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

  
(531) Clasificare Viena:050906; 050917;

170109; 250119; 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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
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şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02498
(151) 12.04.2012
(732) ALBU IOAN DANIEL, Str. Nucet

nr. 16, Bl. 567, Ap. 1, , ARAD
ROMANIA 

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

(540)

LIPOVANUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, publicaţii,
ziare, reviste şi periodice, cărţi; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi;
materiale de instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; fişiere
electronice şi informatice şi gestionarea lor;

consultanţă pentru afaceri şi management,
studiu de piaţă, activităţi de secretaria şi
lucrări de birou, servicii redacţionale şi de
editare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, redactare şi publicare de
texte altele decât texte publicitare, publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor,
servicii de traducere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02473
(151) 12.04.2012
(732) S.C. PREFERA FOODS S.R.L.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600, judetul
Alba, 517293, COMUNA GALDA
DE JOS ROMANIA 

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

(540)

CĂMARA CU BUCATE Zacuscă de
vinete

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

  
(531) Clasificare Viena:050906; 050915;

050917; 050923; 170109; 250119;
290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
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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, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02474
(151) 12.04.2012
(732) S.C. PREFERA FOODS S.R.L.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600, judetul
Alba, 517293, COMUNA GALDA
DE JOS ROMANIA 

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

(540)

CĂMARA CU BUCATE Zacuscă de
fasole

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

  (531) Clasificare Viena:050906; 050917;
050919; 050923; 170109; 270519;
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02515
(151) 13.04.2012
(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

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
auriu, verde (pantone 3425 C), roşu
(pantone 186 C), alb, negru, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:050712; 050722;

070101; 250115; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02475
(151) 12.04.2012
(732) S.C. PREFERA FOODS S.R.L.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600, judetul
Alba, 517293, COMUNA GALDA
DE JOS ROMANIA 

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

(540)

CĂMARA CU BUCATE Zacuscă cu
ciuperci

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

  
(531) Clasificare Viena:050906; 050912;

050923; 170109; 270519; 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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
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flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02516
(151) 13.04.2012
(732) GLOBAL WIND DOBROGEA

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare nr. 107
(parter şi subsol), Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L Ă  A L P E R
RAMAZAN, Str. Ştefan cel Mare nr.
5 7 ,  b l . M 1 7 ,  s c . B ,  a p . 1 7
CONSTANŢA

(540)

GLOBAL WIND SERVICE - GWS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02476
(151) 12.04.2012
(732) S.C.  LUMEA COPIILOR

TRADING S.R.L., Bd. Ion Mihalache
nr. 154A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

e elizabethkids

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02491
(151) 12.04.2012
(732) MOREL BOLEA, Şos. Arcu nr. 71,

bl. T10, sc. A, et. 3, ap. 13, Jud. Iaşi,
700135, IAŞI ROMANIA 

(540)

Kasta Morrely

  
(531) Clasificare Viena:020317; 020323;

240115; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole vestimentare, încălţăminte,
accesorii vestimentare, creaţii vestimentare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale; organizare festivaluri,
spectacole, evenimente culturale şi artistice,
evenimente mondene, concursuri mondene,
festivaluri de modă, evenimente de modă,
prezentări de modă, spectacole de modă,
teatru de modă, teatru de păpuşi şi marionete,
activităţi cultural-artistice, expoziţii,
concursuri de frumuseţe, concursuri de miss,
concursuri de modă, preselecţii, concursuri,
castinguri, caravane, turnee, competiţii
artistice, petreceri mondene; organizarea de
proiecte şi programe de training
internaţionale, europene, naţionale în domenii

ca drepturile omului, democraţie, leadership,
dezvoltare sustenabilă, proiecte şi campanii
educaţionale la nivel de mase, campanii de
advocacy şi lobby, proiecte culturale,
interculturale, multiculturale; servicii oferite
de şcoli, grădiniţe, educaţie nonformală,
centre culturale, şcoli de vară, seminarii,
cursuri, training-uri, stagii de formare,
programe educaţionale, programe de instruire,
specializare şi formare profesională în
domeniul showbizz-ului, modei, artelor
spectacolului, organizare spectacole,
evenimente şi festivaluri, leadership, ştiinţe
comportamentale aplicate (ştiinţe experentiale
structurate), ţinută şi atitudine publică, norme
de politeţe şi eleganţă comportamentală, bune
maniere, cultivarea spiritului de echipă, limbi
străine, dans, muzică, instruire în ocupaţii din
domeniul modeling-ului, prezentări de modă,
prezentare scenică şi foto, formare formatori
de opinie; divertisment, producţie şi difuzare
muzică şi film, emisiuni televizate,
talk-show-uri, spectacole televizate, formare
modele, vedete, actori şi prezentatori,
impresariat artistic; activităţi sportive, dans
sportiv, gimnastică pentru distincţie şi
corectarea ţinutei corporale, jocuri şi
concursuri sportive, dezvoltarea dinamicii
controlate a copilului; educaţie prin
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02517
(151) 13.04.2012
(732) S.C. IMA PARTNERS S.R.L., Str.

G-ral. Constantin Budişteanu nr. 16,
sector 1, 010775, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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FESTIVALUL INTERNATIONAL
FREEDOM JAZZ

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
41 Divertisment, activităţi culturale,
organizare spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02492
(151) 12.04.2012
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

nr. 65-67, sector 1, 011465,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXPO INDUSTRIA TEXTILA SI
PIELARIE Târg internaţional de
contractări pentru confecţii, textile, pielărie
şi îmbrăcăminte

(591) Culori revendicate:fucsia, violet,
albastru, bleu, verde citron, bej, negru,
maro închis şi deschis, roşu

  

(531) Clasificare Viena:260106; 270515;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02477
(151) 12.04.2012
(732) ROTARU VLAD SERBAN, Str.

Serdanului nr. 11, bl. 47, sc. A, et. 5,
ap. 29, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OSTERIA GORGIA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
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de căutare pe internet.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02493
(151) 12.04.2012
(732) S.C. OLINT COM S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr 64, judeţul Suceava,
725400, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

MeisterPutz Tencuiala meşterului

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02500
(151) 12.04.2012
(732) ASOCIATIA PENTRU TINERET

BUZAU 2010 ONG, Str. Unirii nr. 1,
judeţul Buzău, , BUZĂU ROMANIA

(540)

Festivalul naţional de muzică uşoară
pentru copii Mihaela Runceanu Pentru voi
muguri noi

  
(531) Clasificare Viena:051311; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02478
(151) 12.04.2012
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

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

(540)

BIOCEBRAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02518
(151) 13.04.2012
(732) S.C. PAULFORTIUS SECURITY

S.R.L., Str. Bistriţa nr. 16, Judeţul
Vrancea, 620155, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

PAULFORTIUS SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030104;

240109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Servicii de transport securizat.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02501
(151) 12.04.2012
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., B-dul. Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Mândruţa de la ferma noastră

  
(531) Clasificare Viena:030402; 061901;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02494
(151) 12.04.2012
(732) MARCULESCU MIHAI, Str.

Tineretului nr. 8A, bl. A, sc. A, ap. 17,
judeţul Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(540)

MARCULESCU & ASOCIATII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare; activităţi ale agenţiilor de
recuparare şi colectare creanţe/debite şi a
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
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 02479
(151) 12.04.2012
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY,

410 North Michigan Avenue, 60611,
CHICAGO S.U.A. ILLINOIS

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

(540)

WINTERFRESH GREEN ICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Dulciuri, gumă de mestecat, gumă de
mestecat de făcut baloane, bomboane,
bomboane mentolate, dropsuri şi drajeuri
romboidale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02502
(151) 12.04.2012
(732) JOLBIZ CONSULTING S.R.L., Str.

Laculet nr. 2, sector 1, 014266,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

salestrust.eu

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:030724; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02519
(151) 13.04.2012
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

STEJAR STRONG

(591) Culori revendicate:auriu, roşu, maro,
galben

  
(531) Clasificare Viena:050105; 050110;

270502; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02503
(151) 12.04.2012
(732) RATIOPHARM GMBH, Graf Arco

Str. 3, 89079, ULM GERMANIA 
(740) CABINET ENPORA, Str. George

Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

DENISETTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, anticoncepţionale
orale. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02520
(151) 13.04.2012
(732) S.C. DECO HORECA S.R.L., Str.

Tudor Vianu nr. 25-27, et. 5, ap. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TUDORS
(531) Clasificare Viena:070124; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 4/2012/16

producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate în legătură cu produsele incluse
în clasele 11, 20, 21, 24 şi 27; regruparea
produselor incluse în clasele 11, 20, 21, 24 şi
27 permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere mai uşor prin intermediul
magazinelor fizice sau online; lanţ de
magazine.
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,
toate în legătură cu produsele incluse în
clasele 11, 20, 21, 24 şi 27.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02480
(151) 12.04.2012
(732) S.C. SWEET DIAMOND S.R.L.,

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

(540)

DELIMANO KITCHENWARE &
ACCESSORIES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02521
(151) 13.04.2012
(732) S.C. WINTEC S.R.L., Bdul.

Timişoara nr. 103-111, Complex
Bucureşti Construct, Stand B7, B8,
B9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ecoplast uPVC Window and Door
Systems

(591) Culori revendicate:verde, gri 

(531) Clasificare Viena:260101; 260301;
270502; 290112;  

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

17 Materiale plastice, profile pvc pentru
izolare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02481
(151) 12.04.2012
(732) CEPROCIM ENGINEERING

S.R.L., Preciziei nr. 6, corp E, et. 1,
lotul 2, sector 6, 062203,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CE ceprocim engineering

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  (531) Clasificare Viena:270502; 270515;
290112;  

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

35 Consultanţă pentru conducerea afacerilor.
42 Servicii de arhitectură; consiliere în
domeniul construcţiilor; inginerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02504
(151) 12.04.2012
(732) S.C. GASTRO SERVICE S.R.L.,

Str. Pinului nr. 29, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SAVOR HD TV

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270509;

270517; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Asistenţă tehnică pentru producţie tv;
reparaţii; instalare de echipamente de
televiziune audio-video; înregistrare pentru
filmări. 
38 Telecomunicaţii, difuzare programe tv;
producţii proprii sau prin asociere; consultant
în domeniul mass-media.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale; filmare şi realizare
programe informative.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator; tehnoredactare, computerizare;
reportaje şi servicii de editare; furnizarede
motoare de căutare pe internet; întreţinerea şi
găzduirea de pagini şi site web-uri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02505
(151) 12.04.2012
(732) S.C. URBIS S.R.L., Str. Luncă nr.

117, Jud. Hunedoara, 332059,
PETROŞANI ROMANIA 

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

(540)

PRALINENESCU CU PALINCA
TRADITIONALA DE PRUNE

(591) Culori revendicate:grena, alb, gri,
negru, maron-roşcat

  

(531) Clasificare Viena:020101; 250119;
260118; 290115;  

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

30 Ciocolată, produse de ciocolată, preparate
şi băuturi pe bază de ciocolată; produse de
cofetărie, dulciuri, bomboane; praline,
fondante, produse de brutărie, produse de
patiserie; biscuiţi, prăjituri, napolitane,
caramele, budinci, îngheţată comestibilă,
decoraţiuni comestibile.
35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
adunarea împreuna a unor bunuri oferite altora
spre vânzare , cu posibilitatea unor vizionări
convenabile a acestora de către clienţi,
promovarea bunurilor altora, regruparea în
avantajul terţilor a produselor permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aprovizionare pentru terţi, achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire de
materiale publicitare , informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi , materiale
publicitare , prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, toate
aceste servicii pentru produsele numite din
clasa 30, ciocolată, produse de ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de ciocolată;
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane;
praline, fondante, produse de brutărie, produse
de patiserie; biscuiţi, prăjituri, napolitane,
caramele, budinci, îngheţată comestibilă,
decoraţiuni comestibile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
educative şi culturale, organizarea de
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manifestări şi expoziţii educative sau
culturale; organizarea atelierelor de creaţie în
domeniul cultural, artistic; organizare de
concursuri pe teme de educaţie sau culturale
toate aceste servicii pentru produsele numite
din clasa 30 ; ciocolată, produse de ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de ciocolată;
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane;
praline, fondante, produse de brutărie, produse
de patiserie; biscuiţi, prăjituri, napolitane,
caramele, budinci, îngheţată comestibilă,
decoraţiuni comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02506
(151) 12.04.2012
(732) S.C. URBIS S.R.L., Str. Luncă nr.

117, Jud. Hunedoara, 332059,
PETROŞANI ROMANIA 

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

(540)

PRALINEMINESCU CU MAGIUN
TRADITIONAL DE PRUNE

(591) Culori revendicate:bej-auriu, alb,
maron-roşcat, bleumarin

(531) Clasificare Viena:020101; 260118;
290115;  

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

30 Ciocolată, produse de ciocolată, preparate
şi băuturi pe bază de ciocolată; produse de
cofetărie, dulciuri, bomboane; praline,
fondante, produse de brutărie, produse de
patiserie; biscuiţi, prăjituri, napolitane,
caramele, budinci, îngheţată comestibilă,
decoraţiuni comestibile.
35 Administrarea şi gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
adunarea împreuna a unor bunuri oferite altora
spre vânzare , cu posibilitatea unor vizionări
convenabile a acestora de către clienţi,
promovarea bunurilor altora, regruparea în
avantajul terţilor a produselor permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aprovizionare pentru terţi, achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire de
materiale publicitare , informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi , materiale
publicitare , prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, toate
aceste servicii pentru produsele numite din
clasa 30, ciocolată, produse de ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de ciocolată;
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane;
praline, fondante, produse de brutărie, produse
de patiserie; biscuiţi, prăjituri, napolitane,
caramele, budinci, îngheţată comestibilă,
decoraţiuni comestibile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
educative şi culturale, organizarea de
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manifestări şi expoziţii educative sau
culturale; organizarea atelierelor de creaţie în
domeniul cultural, artistic; organizare de
concursuri pe teme de educaţie sau culturale
toate aceste servicii pentru produsele numite
din clasa 30 ; ciocolată, produse de ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de ciocolată;
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane;
praline, fondante, produse de brutărie, produse
de patiserie; biscuiţi, prăjituri, napolitane,
caramele, budinci, îngheţată comestibilă,
decoraţiuni comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02507
(151) 12.04.2012
(732) S.C. CATA CLEANING S.R.L., Str.

Vicina nr. 4, bl. 29 A, sc. 1, et. 3, ap.
24, sector 5, 051927, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PIZZA DELICIOSA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pizzei (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să vadă şi să cumpere comod.
43 Servicii de alimentaţie publică, preparare
de pizza. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02508
(151) 12.04.2012
(732) S.C. SPOTADOC S.R.L., Str. Mihai

Viteazu nr. 27, judeţul Suceava, ,
RĂDĂUŢI ROMANIA 

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

(540)

Spotadoc
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02536
(151) 17.04.2012
(732) S . C .  M E D I U R G

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Clemenţei nr. 10, bl. 27I, sc. B, et. 1,
ap. 26, jud. Prahova, 100350,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

MEDIURG international
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(591) Culori revendicate:roÕu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:241314; 241322;

260118; 270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02546
(151) 17.04.2012
(732) S.C. PLATINUM DESIGN S.R.L.,

Str. Poet Panait Cernea nr. 6, bl. M56,
sc. 1, ap. 49, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Avantura TRAVEL

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Organizare de călătorii; servicii de
informaţii referitoare la călătorii şi
transporturi de mărfuri oferite de agenţii şi
brokeri de turism, informaţii referitoare la
tarife, orare şi modalităţi de transport.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de

rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau agenţii de
voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02551
(151) 17.04.2012
(732) LAVOCE CO., LTD., No. 218

Huicheng Road, Huimin District,
Jiashan Counzy, , ZHEJIANG CHINA

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

(540)

Lavoce

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

clase:
9 Casetofoane, dispozitive de cuplare acustice,
megafoane, dispozitive de cuplare acustice
(echipamente de prelucrare a datelor); aparate
de transmitere a sunetului, microfoane,
pavilioane pentru difuzoare; ecran video,
instrumente de navigaţie, materiale pentru
reţele electrice (conductor, cabluri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02541
(151) 17.04.2012
(732) SERPICO TRADING S.R.L., Str.

Drumul Odăii nr. 26C, Jud. Ilfov,
075100, OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

PEGU CAFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, amestecuri de cafea, cafea
decofeinizată, extracte din cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, orez, tapioca, sago, făină
şi preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă;zahăr, miere, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02537
(151) 17.04.2012
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN SI

BINEFACERE ROMANIA, Str.
Plugarilor nr. 1Bis, jud. Prahova,
100350, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

S ASB Asociatia de Sprijin si Binefacere
ROMANIA

(591) Culori revendicate:roÕu, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270502;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02542
(151) 17.04.2012
(732) S.C. DAMAR SINCE 2011 S.R.L.,

Str. Dobrila Eugeniu nr. 18, bl. X, sc.
C, ap. 44, judeţul Constanţa, 900494,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

LEUL

  
(531) Clasificare Viena:050504; 270502;

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe, şi
anume: seminţe de floarea soarelui, miez de
seminţe de floarea soarelui, seminţe de
dovleac.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02547
(151) 17.04.2012
(732) J U R C O A N E  E C A T E R I N A

RODICA, Str. Dumitru Bagdazar nr.
37, Judeţul Arad, 310231, ARAD
ROMANIA 

(540)

iSell

(591) Culori revendicate:albastru, negru

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

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea unei pieţe online
destinate vânzătorilor şi cumpărătorilor de
produse şi servicii diverse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02538
(151) 17.04.2012
(732) S.C. ERREMME AGRO FERMA

S.R.L., Piaţa Unirii nr. 8, ap. 4+10,
jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

TERRA NATURA

  
(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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02552
(151) 17.04.2012
(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)

Cremosso

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
30 Produse îngheţate comestibile;produse
îngheţate comestibile în mod esenţial realizate
din iaurt, îngheţate, apă îngheţată (gheaţă
comestibilă), iaurturi îngheţate (îngheţate
comestibile), gheaţă comestibilă aromată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02548
(151) 17.04.2012
(732) S.C. MOBIPART S.R.L., Sat

Sanbotin nr. 168, Judeţul Vâlcea, ,
COMUNA DAESTI ROMANIA 

(540)

MOBIPART

(531) Clasificare Viena:120110; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier şi părţi de mobilă din lemn masiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02539
(151) 17.04.2012
(732) S.C. SOLE MIZO ROMANIA

S.R.L., DN 69, DJ 216 Bifurcaţie 4,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Ardeleanca

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:251225; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02544
(151) 17.04.2012
(732) DRAGOMIR SANDU CIPRIAN,

Str. Movilei nr. 61, judeţul Galaţi,
800116, GALAŢI ROMANIA 

(540)

Grătarul Dragomir Calitate Tradiţie

  
(531) Clasificare Viena:090110; 130302;

130307;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Grătare de curte (grătare mari în aer liber).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02553
(151) 17.04.2012
(732) PODRAVKA PREHRAMBENA

INDUSTRIJA DD, Ante Starcevica
32, 48000, KOPRIVNICA CROATIA

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

(540)

VEGETA NATURELLA

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

  
(531) Clasificare Viena:020111; 050924;

250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Legume conservate, uscate şi gătite; în
particular legume sărate şi murate; supe şi
preparate pentru obţinerea supelor, inclusiv
preparate pentru supe din legume şi
concentrate de bulion.
30 Sosuri (cu excepţia dressing-urilor pentru
salate), preparate pentru asezonare, mirodenii,
condimente, aditivi alimentari, amestecuri de
legume sărate şi uscate pentru utilizare ca
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mirodenii pentru mâncăruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02545
(151) 17.04.2012
(732) ALECU CRISTIAN, Şos. Olteniţei

nr. 8, bl. 2A, sc. 1, et. 7, ap. 45, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NTF NuTeFreci

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

clase:
3 Uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02550
(151) 17.04.2012
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STARCAPTURE

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

clase:
9 Suporturi magnetice de înregistrare,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
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; servicii de printare
de volum mare, datevariabile; servicii de
printare la cerere.
37 Servicii de asistenţă, instalare, configurare,
mentenanţă destinate intretinerii şi
funcţionarii sistemelor IT.
38 Telecomunicaţii.
39 Servicii de arhivare electronică a
documentelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02540
(151) 17.04.2012
(732) S.C. ROXER GRUP S.A., Calea

Baciului, nr. 1-3, 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)

ZEBRA

  
(531) Clasificare Viena:030303; 030315;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02554
(151) 17.04.2012
(732) GRUNER+JAHR AG & CO KG,

Am Baumwal l  11 ,  20459 ,
HAMBURG GERMANIA 

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

(540)

Motorrad

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru inregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului şi imaginilor, în mod
deosebit receptoare tv şi playere MP3;
publicaţii electronice şi digitale (înregistrate
şi/sau descărcabile), în mod deosebit cărţi
electronice, ziare electronice, periodice
electronice şi reviste electronice; scrisori
electronice de informare /buletine electronice
(publicaţii descărcabile); îregistrări electronice
şi transportatori digitali de sunet/imagine
precum şi suporturi de date (memorii de date),
în mod deosebit CD-uri, CD-ROM-uri, CD-uri
de imagine (CD-ls), MP3-uri, DVD-uri;
software, software (înregistrat şi/sau
descărcabil).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; fotografii;
papetărie; articole de birou (cu excepţia
mobilelor); calendare; postere; albume,
etichete şi stickere (papetărie), materiale de
instruire şi învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
41 Educaţie; instruire; furnizarea de formare
profesională; divertisment; activităţi sportive
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şi culturale; publicarea produselor de
imprimerie şi/sau a publicaţiilor electronice
constând din şi/sau imagini şi/sau filme, în
mod deosebit a lucrărilor multimedia, inclusiv
pentru difuzarea pe Internet; furnizarea de
publicaţii electronice (nedescărcabile), în mod
deosebit a revistelor online şi ziarelor online:
servicii de editură (cu excepţia tipăririi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02556
(151) 17.04.2012
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ALLNEUTRAL %

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260201;

270501;  

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

3 Detergenţi; preparate de albit şi alte
substanţe, toate pentru rufe; preparate sub
formă de balsam pentru ţesături (fabric
conditioning preparations), preparate pentru a
face ţesăturile moi (fabric softeners);
preparate pentru îndepărtarea cetelor;
preparate deodorizante şi de împrospătare
pentru a fi folosite pe îmbrăcăminte şi textile;
săpunuri de avivare (soaps for brightening
textiles); preparate pentru spălarea manuală a
hainelor şi materialelor textile; apret;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; preparate pentru spălarea vaselor;
lichide de spălare (washing-up liquids);
şervetele impregnate cu preparate şi substanţe
pentru curăţare şi lustruire; săpunuri;
preparate pentru spălarea mâinilor şi a
corpului; produse de parfumerie; apă de
toaletă; produse după ras (after shave); apă de
colonie; uleiuri esenţiale; deodorante şi
antiperspirante; preparate pentru îngrijirea
scalpului şi a părului; şampoane şi balsamuri
(condiţioners); coloranţi pentru păr; produse
pentru coafură; pastă de dinţi; apă de gură
pentru uz nemedical; preparate pentru
îngrijirea gurii şi a dinţilor; preparate de
toaletă nemedicamentoase; preparate pentru
baie şi pentru duş; preparate pentru îngrijirea
pielii; uleiuri, creme, unguente, tonice şi
loţiuni pentru piele; preparate pentru bărbierit;
preparate pre-ras şi după ras; preparate pentru
depilare; preparate pentru bronzare şi pentru
protecţie împotriva soarelui; cosmetice;
preparate pentru machiaj şi pentru
îndepărtarea machiajului; vaselină (petroleum
jelly); preparate pentru îngrijirea buzelor;
pudră de talc; vată, beţisoare cu vată;
şervetele, batistuţe sau tampoane de uz
cosmetic (cosmetic pads, tissues or wipes);
şervetele, batistuţe sau tampoane de curăţire
impregnate sau pre-umezite (pre-noistened or
impregnated cleansing pads, tissues or wipes);
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măşti de frumuseţe, pachete faciale (facial
packs); săpun nedicinal; săpunuri şi geluri
dezinfectante; preparate pentru curăţare,
îngrijire, înfrumuseţare şi tratamentul pielii,
scalpului şi părului.
5 Dezinfectante; preparate igienice; preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, insectelor şi
animalelor dăunătoare; fungicide; germicide;
bactericide; paraziticide; algicide; insecticide;
preparate pentru distrugerea buruienilor;
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal; preparate pentru împrospătarea
aerului; preparate pentru combaterea
insectelor (insect repellents); produse
antiseptice; materiale de curăţire impregnate
cu dezinfectante; dezinfectante (altele decât
săpunurile dezinfectante) pentru uz casnic;
dezinfectante impregnate în şervetele.
16 Produse de unică folosinţă pentru sugari şi
copii, scutece de unică folosinţă sau scutece,
garnituri scutec de unică folosinţă (disposable
diaper lines); scutece chilot realizate în
principal din hârtie (training pants made
primarily of paper), batistuţe şi şerveţele de
unică folosinţă (disposable wipes and tissues).
21 Materiale şi instrumente ne-electrice, toate
pentru a fi folosite în scopuri de curăţare;
cârpe (cloth) de curăţare, de ştergere a
prafului şi de lustruire; cârpe impregnate de
curăţare, de ştergere a prafului, de lustruire;
dispozitive de distribuire (dispensing device);
perii; tampoane (pads) pentru degresare sau
pentru curăţare; bureţi şi raclete de curăţire
(squeegees).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02560
(151) 18.04.2012
(732) S.C. C&I BUILDING S.R.L., Str.

Principală nr.557, judeţul Bacău, ,
COM. OITUZ ROMANIA 

(540)

Unirii View

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

clase:
37 Construcţii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02561
(151) 18.04.2012
(732) S.C. C&I BUILDING S.R.L., Str.

Principală nr.557, judeţul Bacău, ,
COM. OITUZ ROMANIA 

(540)

Unirii View

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

clase:
37 Construcţii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02562
(151) 18.04.2012
(732) S.C. NICU PROTECT SECURITY

S.R.L., Loc. Madaras, str. Principală
nr. 134, judeţul Satu Mare, , ARDUD
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)

NICU PROTECT SECURITY

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

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii de pază,
protecţie, supraveghere de obiecte, bunuri,
persoane şi alte valori; servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate; activităţi de investigaţie
a bunurilor şi persoanelor; escorta personală
(gardă de corp); consultanţă în domeniu. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02565
(151) 18.04.2012
(732) S.C. KARTAGO TOURS S.R.L.,

Str. George Bacovia nr. 17A, ap. 1 şi
2, Judeţul 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)

KARTAGO

  
(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse 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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 02566
(151) 18.04.2012
(732) S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L., Str.

Iancu Pop nr. 2, jud. Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

MAGIC TIC-TAC

(591) Culori revendicate:alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:030910; 270511;

270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02570
(151) 18.04.2012
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Neutral 0 %

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260201;

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

clase:
3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru a fi folosite la spălatul rufelor;
preparatesubformădebalsampentruţesături
(fabric conditioning preparations) preparate
pentru a face ţesăturile moi (fabric softeners);
preparate pentru îndepartarea petelor;
preparate deodorizante şi de împrospătare
pentru a fi folosite pe îmbrăcăminte şi textile;
săpunuri de avivare (soaps for brightening
textiles); preparate pentru spălarea manuală a
hainelor şi materialelor textile; apret;
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preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; preparate pentru spălarea vaselor;
lichide de spălare (washing-up liquids);
şerveţele impregnate cu preparate şi substanţe
pentru curăţare şi lustruire; săpunuri;
preparate pentru spălarea mâinilor şi a
corpului; produse de parfumerie; apă de
toaletă; produse după ras (after shave); apă de
colonie; uleiuri esenţiale; deodorante şi
antiperspirante pentru uz personal; preparate
pentru îngrijirea scalpului şi a părului;
şampoane şi balsamuri (conditioners);
coloranţi pentru păr; produse pentru coafură;
pastă de dinţi; apă de gură pentru uz
nemedical; preparate pentru îngrijirea gurii şi
a  din ţ i lor ;  preparate  de toaletă
nemedicamentoase; preparate pentru baie şi
pentru duş; preparate pentru îngrijirea pielii;
uleiuri, creme, unguente, tonice şi loţiuni
pentru piele; separate pentru bărbierit;
preparate pre-ras şi după ras; preparate pentru
depilare; preparate pentru bronzare şi pentru
protecţie împotriva soarelui; cosmetice;
preparate pentru machiaj şi pentru
îndepărtarea machiajului; vaselină (petroleum
jelly); preparate pentru îngrijirea buzelor;
pudră de talc; vată, beţisoare cu vată;
şerveţele, batistuţe sau tampoane de uz
cosmetic (cosmetic pads, tissues or wipes);
şerveţele, batistuţe sau tampoane de curăţire
impregnate sau pre-umezite (pre-moistened or
impregnated cleansing pads, tissues or wipes);
măşti de frumuseţe, pachete faciale (facial
packs); săpun medicinal; săpunuri şi geluri
dezinfectante; preparate pentru curăţare,
îngrijire, înfrumuseţare şi tratamentul pielii,
scalpului şi părului.
5 Dezinfectante; preparate igienice; preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, insectelor şi
animalelor dăunătoare; fungicide; germicide;
bactericide; paraziticide; algicide; insecticide;
preparate pentru distrugerea buruienilor;
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal; preparate pentru împrospătarea

aerului; preparate pentru combaterea
insectelor (insect repellents); produse
antiseptice; materiale de curăţire impregnate
cu dezinfectante; dezinfectante (altele decât
săpunurile dezinfectante) pentru uz casnic;
dezinfectante impregnate în şerveţele.
16 Produse de unică folosinţă pentru sugari şi
copii, scutece de unică folosinţă sau scutece,
garnituri scutec de unică folosinţă (disposable
diaper lines); scutece chilot realizate în
principal din hârtie (training pants made
primarily of paper), batistuţe şi şerveţele de
unică folosinţă (disposable wipes and tissues).
21 Materiale şi instrumente neelectrice, toate
pentru a fi folosite în scopuri de curăţare;
cârpe (cloth) de curăţare, de ştergere a prafului
şi de lustruire; cârpe impregnate de curăţare,
de ştergere a prafului, de lustruire; dispozitive
de distribuire (dispensing device); perii;
tampoane (pads) pentru degresare sau pentru
curăţare; bureţi şi raclete de curăţire
(squeegees).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02557
(151) 18.04.2012
(732) POPESCU RADU CRISTIAN, Str.

Gheorghe Missail nr. 101, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BERTESTEANU SERBAN VIFOR
GABRIEL, Şos. Pantelimon 233, bl.
68, sc. A, et. 6, ap. 27, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) POPESCU BOGDAN ,  Str .
Reconstrucţiei nr. 2, sc. 3, bl. 26, sc. 3,
ap. 102, sector 3, 031723,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Procedeul C.R.Popescu de reconstrucţie
protetica faringo-esofagiana
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02571
(151) 18.04.2012
(732) PADUREAN IOAN-CLAUDIU, Str.

Lăcrimioarelor nr. 4, sc. 1, et. 1, ap. 8,
corp E, ap. 8, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

CLUJTODAY QUALITY NEWS

(591) Culori revendicate:verde închis

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

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

articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; publicaţie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; comunicaţii în particular
care permit unei persoane să vorbească cu altă
persoană, transmit mesaje de la o persoană la
alta şi pun o persoană în comunicare orală sau
vizuală cu altă persoană.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02558
(151) 18.04.2012
(732) S.C. AD MEDIA CONSULT S.R.L.,

Str. Erou Iancu Nicolae 103, vila I-2,
Jud.  I l fov,  ,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(732) S.C. DEEA CONSULTING &
COMMUNICATION S.R.L., Calea
Giuleşti nr. 26, bl. OD4, sc. 1, ap. 12,
et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMÂNIA DURABILĂ

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru, galben
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  (531) Clasificare Viena:150718; 270508;
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
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.
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 02572
(151) 18.04.2012
(732) GREEN GATE TRADING FZE,

811, etaj 8, Grosnevor House Tower,
Sheikh Zayed, 171373, DUBAI
EMIRATELE ARABE UNITE 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(540)

Big Bear

  
(531) Clasificare Viena:030114; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Apă de colonie; ape de colonie, parfumuri şi
cosmetice; cosmetice faciale; loţiuni pentru
curăţare facială; make-up; demachiant;
parfum; parfumuri; parfumuri şi ape de
colonie; şampoane; balsam de păr; produse
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cosmetice pentru manichiură şi pedichiură;
geluri de duş.
32 Bere fără alcool; bere aromată; bere; apă de
băut îmbuteliată; bere cu gust de cafea;
sortimente de bere cu gust de cafea; băuturi
răcoritoare cu gust de cafea; apă potabilă; apă
potabilă cu vitamine; apă de băut; băuturi
energizante; băuturi energizante cu vitamine;
ape aromate; sucuri de fructe; băuturi
răcoritoare pe bază de fructe; ape minerale;
băuturi non-alcoolice cu aromă de ceai; apă
Seltzer; apă gazoasă; băuturi răcoritoare cu
aromă de ceai; băuturi pentru sportivi şi
anume băuturi energizante; apă de izvor.
33 Şampanie; coniac; gin; whisky; lichior şi
băuturi licoroase; rorn; scotch; tequila; votcă;
vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02567
(151) 18.04.2012
(732) S . C .  R T C  P R O F F I C E

EXPERIENCE S.A., Str. Drumul
Săbăreni nr. 24-26, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

RTC

  
(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.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
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manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
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.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale

colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
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25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi,
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
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 şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
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; chibrituri.
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.
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 02573
(151) 18.04.2012
(732) S.C. BGM PROTECT S.R.L.,

Giarmata VII, Str. Înfrăţirea nr. 34B,
jude ţul Timiş ,  ,  COMUNA
GHIRODA ROMANIA 

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

(540)

BGM PROTECT

  
(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 02568
(151) 18.04.2012
(732) RUCSANDRA MINCULESCU,

Calea Moşilor nr. 201, bl. 9, sc. A, et.
5, ap. 17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SMART Dieteting

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050316;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
43 Restaurant, servicii catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02559
(151) 18.04.2012
(732) S.C. DEVA LOGISTICS CENTER

S.R.L., Str. Emanoil Porumbaru nr.
80, et. 2, ap. 6, camera 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DLC DEVA LOGISTICS CENTER

(591) Culori revendicate:gri

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270508;

290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02569
(151) 18.04.2012
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr.125, bl.3, sc.1, et.8, ap.32,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
41 Divertisment.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea şi

menţinerea de site-uri web.
43 Servicii oferite de restaurant şi bar.

˜˜˜˜˜˜˜




