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Cereri marci publicate în BOPI nr 4/2012/saptamana 17
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00586
24.04.2012 S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L.
T TEDI

2 M 2012
01331

20.04.2012 S.C. INGERII GALBENI S.R.L. Îngerii galbeni

3 M 2012
01935

24.04.2012 S.C. GRAFFITI BBDO S.A. VIITORUL 11

4 M 2012
01936

24.04.2012 S.C. GRAFFITI BBDO S.A. NEXT 11

5 M 2012
02033

24.04.2012 ORGANIZATIA DE FEMEI A
PARTIDULUI DEMOCRAT
LIBERAL

FEMEIA EUROPEANĂ

6 M 2012
02482

19.04.2012 S.C. RUTFOOD S.R.L. PARC de distracţii AVENTURA
MAGURA

7 M 2012
02499

23.04.2012 S.C. GRABSCONSTRUCT
S.R.L.

H www.hidroizo.ro

8 M 2012
02543

25.04.2012 S.C. DEMALIMENT S.R.L. DEMAR Pescuit şi Vânătoare

9 M 2012
02563

20.04.2012 S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. CRAFT&TAR

10 M 2012
02564

20.04.2012 S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. CRO&TAR

11 M 2012
02574

19.04.2012 S.C. MY BIO NATUR S.R.L. MY BIO

12 M 2012
02575

19.04.2012 S.C. INTERLEGAL S.R.L. INTERLEGAL Legea ca partener

13 M 2012
02576

19.04.2012 BRATU VIOREL MISS OLTENIA

14 M 2012
02577

19.04.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

FORTE D-ELITA

15 M 2012
02578

19.04.2012 S.C. DAV TOUR OPERATOR
S.R.L.

DAV TOUR

16 M 2012
02579

19.04.2012 S.C. DIA MEDICAL PORT S.R.L. DMP DIA MEDICAL PORT
BUCHAREST

17 M 2012
02580

19.04.2012 S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L. MEGASTORE retail solution

18 M 2012
02581

19.04.2012 S.C. MERITĂ CITIT S.R.L. MERIT ANGAJAT
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2

19 M 2012
02582

19.04.2012 S.C. MERITĂ CITIT S.R.L. Merită Citit

20 M 2012
02583

19.04.2012 S.C. VASTRUM TRANSCOM
S.R.L.

VASTRUM

21 M 2012
02584

19.04.2012 S.C. PAMIRA PROD S.R.L. NIGIS

22 M 2012
02585

19.04.2012 S.C. PAMIRA PROD S.R.L. PAMIRA

23 M 2012
02586

19.04.2012 S.C. VHCI BUSINESS
DEVELOPMENT S.R.L.

Colia

24 M 2012
02587

19.04.2012 S.C. VHCI BUSINESS
DEVELOPMENT S.R.L.

FunGadgets

25 M 2012
02588

19.04.2012 S.C. EFTELYA IMPEX S.R.L. Eldenele

26 M 2012
02589

19.04.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

ZMEUL SUPER RAUFACATOR

27 M 2012
02590

19.04.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

PRÂSLEA CEL VOINIC SuperErou

28 M 2012
02591

19.04.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

ILEANA COSÂNZEANA
SuperEroină

29 M 2012
02592

19.04.2012 S.C. GEYVISION LC S.R.L. Gey-vision

30 M 2012
02593

19.04.2012 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. PLASTELINO

31 M 2012
02594

19.04.2012 TRANSNAV TECHNOLOGIES
INC.,

TransNav

32 M 2012
02595

19.04.2012 BARB ALICE RAMONA FESTIVALUL MAGNOLIILOR

33 M 2012
02596

19.04.2012 BARB ALICE RAMONA ORAŞUL MAGNOLIILOR

34 M 2012
02597

20.04.2012 S.C. INVICTA S.R.L. GHELLER

35 M 2012
02598

20.04.2012 S.C. LIBRARIILE HUMANITAS
S.A.

NOAPTEA CĂRŢILOR DESCHISE

36 M 2012
02599

20.04.2012 ASOCIATIA PENTRU SPORT SI
INTEGRARE SOCIALA
MAPAMOND

STRONG BOY SEVERIN

37 M 2012
02600

20.04.2012 ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE SI CALITATEA
VIETII

info3+ ziarul celui mai mare sector
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38 M 2012
02601

20.04.2012 ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE SI CALITATEA
VIETII

info 3

39 M 2012
02602

20.04.2012 GURITA COSTIN TRAIAN
ORZATA SORINEL MANUEL

TIT CU TINE

40 M 2012
02603

20.04.2012 STEFAN DENIS MARIAN OMNES NOBILITAS AB EQUO
PROGRAMUL CAII ROMANIEI

41 M 2012
02604

20.04.2012 MEDASSO CONSULT S.R.L. Medasso

42 M 2012
02605

20.04.2012 MATEI IULIAN cool shoes

43 M 2012
02606

20.04.2012 S.C. COVALACT S.A. COVALACT DE ŢARĂ

44 M 2012
02607

20.04.2012 S.C. COVALACT S.A. COVALACT DE ŢARĂ

45 M 2012
02608

20.04.2012 S.C. MEVAS AUTO RULATE
S.R.L.

MEVAS AUTO

46 M 2012
02609

20.04.2012 S.C. GSL SECURITY S.R.L. GSL SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

47 M 2012
02610

20.04.2012 WAVE PHARMA LIMITED MIGROLIN

48 M 2012
02611

20.04.2012 MEIŢESCU VICTORIA Victoria Meitescu

49 M 2012
02612

20.04.2012 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

REGENERIST 3 POINT

50 M 2012
02613

20.04.2012 NOVACHROM TRADING S.R.L. ŢAIS

51 M 2012
02614

20.04.2012 NEGUT MIHAI ALEXANDRU 6 B.F.C.B.

52 M 2012
02615

20.04.2012 S.C. SANAQUA S.R.L. Vidra Spiritul vitalităţii!

53 M 2012
02616

25.04.2012 LAZAR PETRU DANIEL ARMIX

54 M 2012
02617

20.04.2012 S.C. TIME FACTORY S.R.L. BERARIA GERMANA

55 M 2012
02618

20.04.2012 POPA DANIELA SS Sf. Spiridon

56 M 2012
02619

20.04.2012 S.C. ONE STAR SECURITY
S.R.L.

ONE STAR SECURITY
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57 M 2012
02620

20.04.2012 S.C. EDITURA PARALELA 45
S.A.

RCM REVISTA COMPUTER MATH

58 M 2012
02621

20.04.2012 S.C. CONSULTEX 2003 S.R.L. AVANTAGE PROPERTIES

59 M 2012
02624

23.04.2012 S.C. EXPERT DESIGN S.R.L. domONLINE

60 M 2012
02625

23.04.2012 S.C. GENERAL CORLOU 688
S.R.L.

TOAN'S

61 M 2012
02626

23.04.2012 S.C. LRO S.R.L. LRO PROFIS IN TROUSERS

62 M 2012
02628

23.04.2012 ENCIU EDUARD RAZVAN BUCHAREST PASS

63 M 2012
02629

23.04.2012 S.C. PROTECT XS GUARD
S.R.L.

XS GUARD

64 M 2012
02630

23.04.2012 S.C. PROREC S.R.L. PROREC

65 M 2012
02631

23.04.2012 S.C. EFG RETAIL SERVICES
IFN S.A.

1%2%3% ÎNAPOI pe CARD
EuroLine EFG Retail Services

66 M 2012
02632

23.04.2012 MIRCEA MANOLESCU GazExpert

67 M 2012
02634

23.04.2012 DOROFTEI MAGDALENA ariete atelier

68 M 2012
02635

23.04.2012 DEACONU MIREL Carspeed

69 M 2012
02636

23.04.2012 S.C. BUBBLE-Q COMPANY
S.R.L.

BUBBLE Q

70 M 2012
02637

23.04.2012 S.C. TELLURIUM CHEMICAL
CO S.R.L.

LA GARDENIA

71 M 2012
02638

23.04.2012 PROTEKT TRUST S.R.L. PROTEKT

72 M 2012
02639

23.04.2012 S.C. X TRADE BROKERS DOM
MAKLERSKI S.A.

xtb trade&coffee

73 M 2012
02640

23.04.2012 S.C. RPG GUARD 2012 S.R.L. RPG GUARD 2012

74 M 2012
02641

23.04.2012 NICOLA CONSTANŢA LIDIA ISTEŢUL

75 M 2012
02642

23.04.2012 CIBOTARU MIHAI haipemunte

76 M 2012
02643

23.04.2012 S.C. EMAG!C CONCERTS
S.R.L.

LUMEA LUI P*ET
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77 M 2012
02644

23.04.2012 S.C. EMAG!C CONCERTS
S.R.L.

KIDSFEST

78 M 2012
02645

23.04.2012 S.C. BIG BRANDS
CONSULTING S.R.L.

Farduri.ro Luxury Cosmetics
Perfumes OUTLET

79 M 2012
02646

23.04.2012 S.C. ADVERTIGO S.R.L. Drumul Vinului

80 M 2012
02647

23.04.2012 S.C. HECOMIN IMPEX S.R.L. HECO PACK AMBALAJE DIN
CARTON www.hecopack.ro

81 M 2012
02648

23.04.2012 S.C. BIOEXPERT S.R.L. NebExpert

82 M 2012
02649

23.04.2012 S.C. SYNERGY INVEST S.R.L. SALT

83 M 2012
02650

23.04.2012 OMV PETROM MARKETING
S.R.L.

GPL AUTO

84 M 2012
02651

23.04.2012 OMV PETROM MARKETING
S.R.L.

Combustibil TIP P

85 M 2012
02652

23.04.2012 OMV PETROM MARKETING
S.R.L.

MOTORINĂ EXTRA

86 M 2012
02653

23.04.2012 OMV PETROM MARKETING
S.R.L.

MOTORINĂ STANDARD

87 M 2012
02654

23.04.2012 OMV PETROM MARKETING
S.R.L.

MOTORINĂ EXTRA

88 M 2012
02655

23.04.2012 OMV PETROM MARKETING
S.R.L.

BENZINĂ STANDARD 95

89 M 2012
02656

23.04.2012 OMV PETROM MARKETING
S.R.L.

BENZINA EXTRA99

90 M 2012
02657

23.04.2012 LAURENTIU CRISTINA GO RURAL

91 M 2012
02658

23.04.2012 RADU OCTAVIAN VVO

92 M 2012
02659

23.04.2012 S.C. HOLCIM ROMANIA S.A. PERFORMANTA IN BETOANE
ARMATE!

93 M 2012
02660

23.04.2012 S.C. HOLCIM ROMANIA S.A. PUTERE. PERFORMANTA.
PASIUNE

94 M 2012
02661

23.04.2012 S.C. HOLCIM ROMANIA S.A. CIMENT. BETOANE. AGREGATE

95 M 2012
02662

23.04.2012 S.C. RAI SOFTWARE S.R.L. CallReplay
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96 M 2012
02663

23.04.2012 S.C. RAI SOFTWARE S.R.L. McCloud

97 M 2012
02664

24.04.2012 S.C. ANTENA 3 S.A. ROMÂNIA ALEGE

98 M 2012
02665

24.04.2012 S.C. ANTENA 3 S.A. ROMÂNIA LA VOT

99 M 2012
02666

24.04.2012 S.C. STAFF SECURITY
EXPERT S.R.L.

STAFF SECURITY EXPERT

100 M 2012
02667

24.04.2012 S.C. KASEM MEDICAL S.R.L. KaSem Just Wish

101 M 2012
02668

24.04.2012 S.C. CENTRUL MEDICAL
NORDESTETICA S.R.L.

NE NORDESTETICA

102 M 2012
02669

24.04.2012 GAFIŢIANU DAN FELIATTA

103 M 2012
02670

24.04.2012 SCARLAT DAN SEXY NEWS

104 M 2012
02671

24.04.2012 SCARLAT DAN DEX NEWS

105 M 2012
02672

24.04.2012 SCARLAT DAN AFACERISTUL

106 M 2012
02673

24.04.2012 SCARLAT DAN VĂCUŢA VESELĂ

107 M 2012
02674

24.04.2012 SCARLAT DAN CURIERUL DE NEAMŢ

108 M 2012
02675

24.04.2012 SCARLAT DAN PRESA ONLINE

109 M 2012
02676

24.04.2012 SCARLAT DAN NEAMŢ INVEST

110 M 2012
02677

24.04.2012 SCARLAT DAN CURIERUL DE IAŞI

111 M 2012
02678

24.04.2012 S.C. DECROM CO S.R.L. ROMSTURION

112 M 2012
02679

24.04.2012 DINA FASHION Trei Culori

113 M 2012
02680

24.04.2012 CORCHIS CAMELIA
LOREDANA

CONSULTANTA JURIDICA

114 M 2012
02681

24.04.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. NEGRU DEMASCĂ

115 M 2012
02683

24.04.2012 S.C. DINAMICA GOIANIA S.R.L. kingberry your taste. your frozen
yogurt
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116 M 2012
02684

24.04.2012 S.C. LOVELY SHOES S.R.L. PANTOFIORI VESELI

117 M 2012
02685

24.04.2012 S.C. ILPAN JR S.R.L. DIGITA

118 M 2012
02686

24.04.2012 S.C. ANDROX CENTER
SECURITY S.R.L.

ACS ANDROX CENTER SECURITY

119 M 2012
02687

24.04.2012 UDREA NICOLETA DANIELA PRET A PORTER

120 M 2012
02688

24.04.2012 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. RASPUTIN

121 M 2012
02689

24.04.2012 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. OZUN

122 M 2012
02690

24.04.2012 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. UZON

123 M 2012
02691

24.04.2012 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. HERMANNSTADT

124 M 2012
02692

24.04.2012 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. FULGER

125 M 2012
02693

24.04.2012 S.C. VINCON VRANCEA S.A. VINCON VRANCEA - BECIUL
DOMNESC UN CARACTER
APARTE !

126 M 2012
02694

24.04.2012 MIKHULESKU VLADIMIR Osteria Gioia

127 M 2012
02695

24.04.2012 S.C. NIGALACT S.R.L. GUSTUL NATURAL DIN BUCOVINA

128 M 2012
02696

25.04.2012 S.C. ROMIND SERV S.R.L. Refill market

129 M 2012
02697

25.04.2012 CRACIUN FLORIN
ALEXANDRU
VLADESCU SEBASTIAN
ALEXANDRU
ZAPADA ALEXANDRU ANDREI

Wingaroo Adventure

130 M 2012
02698

25.04.2012 S.C. EDELWEISS GRUP S.R.L. DiaPRO the perfect cut

131 M 2012
02699

25.04.2012 S.C. ATIFCO FINE FOOD S.R.L. CRYSTAL

132 M 2012
02700

25.04.2012 S.C. ATIFCO FINE FOOD S.R.L. DIABLO ENERGY DRINK

133 M 2012
02701

25.04.2012 NOVARTIS AG XAPIMANT
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134 M 2012
02702

25.04.2012 DEACONU MIREL CAR SPEED

135 M 2012
02703

25.04.2012 S.C. SPM WHITE IMPEX S.R.L. Smile Box

136 M 2012
02704

25.04.2012 S.C. INTELL SCUT S.R.L. S.C. intell SCUT s.r.l. security

137 M 2012
02706

25.04.2012 S.C. ARTSANI COM S.R.L. K KORART

138 M 2012
02707

25.04.2012 BUŞTIUC FLORIN edusec

139 M 2012
02708

25.04.2012 S.C. ARAA DISCOUNT'S S.R.L. doardebarbati.ro

140 M 2012
02709

25.04.2012 GHEORGHITOI MARIUS
CONSTANTIN
BARBALATA CLAUDIU
GABRIEL

hang-o hang on, not over

141 M 2012
02711

25.04.2012 S.C. PRODAL 94 S.R.L. GRANDDIS

142 M 2012
02712

25.04.2012 SÎRBU CORINA MARIA
RACHIERU AURELIAN
LEONARD

KEEMTI

143 M 2012
02713

25.04.2012 SÎRBU CORINA MARIA
RACHIERU AURELIAN
LEONARD

MIRHS

144 M 2012
02714

25.04.2012 GRECU OTTIS CLAUDIU SEAQUALIA

145 M 2012
02715

25.04.2012 S.C. EAGLE MEDIA S.R.L. informatia DE CALARASI
informatiadecalarasi.ro

146 M 2012
02716

25.04.2012 TOMER MORAD pizza hotline 0213 00 11 22

147 M 2012
02717

25.04.2012 S.C. DREAMS SERV COM
S.R.L.

Dream Sport

148 M 2012
02718

25.04.2012 S.C. GERODAR S.R.L. gerodar Prietenul Biroului Tău
www.gerodar.ro

149 M 2012
02719

25.04.2012 S.C. CRISTIAN IMPEX S.R.L. PERLA DOBROGEI

150 M 2012
02720

25.04.2012 FRECIU OVIDIU SORIN MONEY MAGAZINE

151 M 2012
02721

25.04.2012 ANGHEL MARCEL DANIEL Geyser
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(210) M 2012 00586
(151) 24.04.2012
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(540)

T TEDI

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01331
(151) 20.04.2012
(732) S.C. INGERII GALBENI S.R.L.,

Str. Principală nr. 430, judeţul Timiş,
, GIARMATA ROMANIA 
(540)

Îngerii galbeni

(591) Culori revendicate:galbeni

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Mijloace de transport şi de ridicat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 01935
(151) 24.04.2012
(732) S.C. GRAFFITI BBDO S.A., Str.

Iordache Glescu nr. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIITORUL 11
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu

(531) Clasificare Viena:210301; 260117;
260118; 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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 01936
(151) 24.04.2012
(732) S.C. GRAFFITI BBDO S.A., Str.

Iordache Glescu nr. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEXT 11

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:210301; 260117;

260118; 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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02033
(151) 24.04.2012
(732) ORGANIZATIA DE FEMEI A

PARTIDULUI DEMOCRAT
LIBERAL, Str. Liviu Rebreanu nr.
23-25, judeţul Bistriţa-Năsăud, ,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02482
(151) 19.04.2012
(732) S.C. RUTFOOD S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr. 28, et. 2, judeţul Bacău,
600360, BACĂU ROMANIA 

(540)

PARC de distracţii AVENTURA
MAGURA

(591) Culori revendicate:galben muştar,
maro cafeniu, verde, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030503; 050707;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02499
(151) 23.04.2012
(732) S.C. GRABSCONSTRUCT S.R.L.,

Str. Cozma Toma nr. 25, cam. 2,
judeţul Iaşi, 700554, IAŞI ROMANIA

(540)

H www.hidroizo.ro

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270514; 270517;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02543
(151) 25.04.2012
(732) S.C. DEMALIMENT S.R.L., judeţul

Constanţa, , SINOIE ROMANIA 
(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.

Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

DEMAR Pescuit şi Vânătoare

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:210315; 230303;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică în
restaurante, pensiuni, baruri; servicii de cazare
temporară în hoteluri, pensiuni, vile, camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02563
(151) 20.04.2012
(732) S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L., Str.

Traian Vuia nr. 97, Judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

CRAFT&TAR
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Aditivi pentru carburanţi auto.
3 Cosmetice auto; înălbitori şi alte preparate
pentru spălare; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive în
mod deosebit pentru autovehicule;
deodorante.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina şi alţi
combustibili pentru motoare) şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri.
7 Pistoane, segmente elastice, capete, biele,
manivele, suporturi, garnituri, cilindri de
conducere; arbori, bucşe sau similare, pentru
motoarele cu ardere internă; dispozitive de
alimentare pentru motoarele cu ardere internă;
pompe de injecţie şi injectoare şi componente
ale acestora, regulatoare de presiune pentru
reglarea presiunii de alimentare a
combustibilului, dispozitive de reglare şi de
limitare de viteza unghiulară pentru motoare
cu ardere internă; dispozitive de limitare şi
componente ale acestora; dispozitive de
aprindere pentru motoare cu combustie
internă; prize de încălzire; dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu ardere internă;
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suflante şi compresoare volumetrice;
dispozitive de reglare a distribuţiei, arbori cu
came, lanţuri şi curele de distribuţie, pompe
de lubrifiere, filtre pentru motoare de
autovehicule; pompe de spălat.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, optice, de
cântărire, de semnalizare, de control, de
siguranţă; aparate pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor şi imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, părţi de automobile şi
accesorii, roţi de maşină, cauciucuri; părţi şi
accesorii pentru produsele anterior menţionate
din clasa 12.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02564
(151) 20.04.2012
(732) S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L., Str.

Traian Vuia nr. 97, Judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

CRO&TAR
  

(531) Clasificare Viena:241725; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Aditivi pentru carburanţi auto.
3 Cosmetice auto; înălbitori şi alte preparate
pentru spălare; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi preparate abrazive în

mod deosebit pentru autovehicule;
deodorante.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina şi alţi
combustibili pentru motoare) şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri.
7 Pistoane, segmente elastice, capete, biele,
manivele, suporturi, garnituri, cilindri de
conducere; arbori, bucşe sau similare, pentru
motoarele cu ardere internă; dispozitive de
alimentare pentru motoarele cu ardere internă;
pompe de injecţie şi injectoare şi componente
ale acestora, regulatoare de presiune pentru
reglarea presiunii de alimentare a
combustibilului, dispozitive de reglare şi de
limitare de viteza unghiulară pentru motoare
cu ardere internă; dispozitive de limitare şi
componente ale acestora; dispozitive de
aprindere pentru motoare cu combustie
internă; prize de încălzire; dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu ardere internă;
suflante şi compresoare volumetrice;
dispozitive de reglare a distribuţiei, arbori cu
came, lanţuri şi curele de distribuţie, pompe
de lubrifiere, filtre pentru motoare de
autovehicule; pompe de spălat.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, optice, de
cântărire, de semnalizare, de control, de
siguranţă; aparate pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor şi imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, părţi de automobile şi
accesorii, roţi de maşină, cauciucuri; părţi şi
accesorii pentru produsele anterior menţionate
din clasa 12.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02592
(151) 19.04.2012
(732) S.C. GEYVISION LC S.R.L., judeţul

Gorj, , ROVINARI ROMANIA 
(740) CABINET ENPORA, Str. George

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

(540)

Gey-vision

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02593
(151) 19.04.2012
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PLASTELINO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02574
(151) 19.04.2012
(732) S.C. MY BIO NATUR S.R.L., Str.

Crişan nr. 6, jud. Arad, 310016,
ARAD ROMANIA 

(540)

MY BIO
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(591) Culori revendicate:verde, maro
  
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;

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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02578
(151) 19.04.2012
(732) S.C. DAV TOUR OPERATOR

S.R.L., Str. Automatizării nr. 3B, corp
A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DAV TOUR

(591) Culori revendicate:alb, gri, roşu-corai

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260414;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02594
(151) 19.04.2012
(732) TRANSNAV TECHNOLOGIES

INC.,, 35105 Cricklewood, New
Baltimore, 48047, MICHIGAN S.U.A.
MI

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

(540)

TransNav

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Matriţe de injecţie şi matriţe prototip, şi
anume matriţe pentru utilizarea în fabricarea
de piese auto din plastic; prese şi anume prese
industriale şi matriţe pentru utilizarea cu
maşini-unelte.
35 Servicii de agenţii de import/export pentru
bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comenzi prin poştă şi magazin online pentru
produse din imitaţie de piele utilizate la
vehicule.
39 Servicii de distribuţie, şi anume, livrarea de
unelte industriale, mulaje, matriţe, prese,
echipament de turnare prin injecţie şi
componente pentru utilizarea cu acestea.
40 Servicii de imprimare (personalizare) şi
servicii de fabricaţie pentru terţi, în domeniul
uneltelor industriale, matriţe şi mulaje,
asamblare de produse pentru terţi.
42 Servicii de inginerie, servicii de prelucrare,
şi anume, de planificare şi proiectare pentru
terţi a uneltelor de utilizat la liniile de
fabricaţie şi de asamblare şi în industria
automobilelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02582
(151) 19.04.2012
(732) S.C. MERITĂ CITIT S.R.L., Str.

Iuliu Maniu nr. 13C, bl. D5, sc. A,
Camera 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Merită Citit

(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde
 
(531) Clasificare Viena:020123; 200702;

270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02579
(151) 19.04.2012
(732) S.C. DIA MEDICAL PORT S.R.L.,

Bdul. Ion Mihalache nr. 42-52, bl. 35,
sc. B, et. 7, ap. 68, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DMP DIA MEDICAL PORT
BUCHAREST
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(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02595
(151) 19.04.2012
(732) BARB ALICE RAMONA, Str.

Brezoianu nr. 53 A, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL MAGNOLIILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02583
(151) 19.04.2012
(732) S.C. VASTRUM TRANSCOM

S.R.L., Str. Mărăşeşti nr. 331A,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

VASTRUM

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270515;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02575
(151) 19.04.2012
(732) S.C. INTERLEGAL S.R.L., Str.

Tribunul Axente nr. 6, jud. Arad,
310102, ARAD ROMANIA 

(540)

INTERLEGAL Legea ca partener
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(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena:170303; 270503;
270515; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02588
(151) 19.04.2012
(732) S.C. EFTELYA IMPEX S.R.L., Str.

Revoluţiei nr. 11, et. P, Camera 2,
judeţul Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

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

(540)

Eldenele

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  

(531) Clasificare Viena:270511; 270524;
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.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02596
(151) 19.04.2012
(732) BARB ALICE RAMONA, Str.

Brezoianu nr. 53 A, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORAŞUL MAGNOLIILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02584
(151) 19.04.2012
(732) S.C. PAMIRA PROD S.R.L., Str.

Ana Ipătescu nr. 27, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

NIGIS
 

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

24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02580
(151) 19.04.2012
(732) S.C. SINTEZIS BIROTICA S.R.L.,

Str. Ignaţie Darabant nr. 1, modul 14,
Jud. Bihor, 410235, ORADEA
ROMANIA 

(540)

MEGASTORE retail solution

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
308 C), gri

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02585
(151) 19.04.2012
(732) S.C. PAMIRA PROD S.R.L., Str.

Ana Ipătescu nr. 27, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)
PAMIRA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02576
(151) 19.04.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS OLTENIA
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02581
(151) 19.04.2012
(732) S.C. MERITĂ CITIT S.R.L., Str.

Iuliu Maniu nr. 13C, bl.D5, sc.A,
camera 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MERIT ANGAJAT

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

  
(531) Clasificare Viena:020725; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02589
(151) 19.04.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

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

(540)

ZMEUL SUPER RAUFACATOR

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

  
(531) Clasificare Viena:020102; 020122;

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02586
(151) 19.04.2012
(732) S . C .  V H C I  B U S I N E S S

DEVELOPMENT S.R.L., Intrarea
Tipografiei nr. 6, et. 2, sector 6,
060776, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Colia
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane mobile. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02587
(151) 19.04.2012
(732) S . C .  V H C I  B U S I N E S S

DEVELOPMENT S.R.L., Intrarea
Tipografiei nr. 6, et. 2, sector 6,
060776, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FunGadgets

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

35 Servicii de vânzare online prin intermediul
site-urilor; magazin online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02590
(151) 19.04.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

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

(540)

PRÂSLEA CEL VOINIC SuperErou

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

  
(531) Clasificare Viena:020102; 020122;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
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sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02577
(151) 19.04.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bdul.
Timişoara nr. 26Z, Anchor Plaza,
Corp A, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FORTE D-ELITA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri
- distribuţie; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02591
(151) 19.04.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

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

(540)

ILEANA COSÂNZEANA SuperEroină

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

(531) Clasificare Viena:020305; 020307;
020322; 290115;  

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02607
(151) 20.04.2012
(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 ŢARĂ

(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben,
crem, maro, albastru

  (531) Clasificare Viena:020301; 030402;
270511; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02608
(151) 20.04.2012
(732) S.C. MEVAS AUTO RULATE

S.R.L., Str. Craitelor nr. 67, Judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

MEVAS AUTO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02609
(151) 20.04.2012
(732) S.C. GSL SECURITY S.R.L., Sat

Criciova nr. 179, Judeţul Timiş, ,
COMUNA CRICIOVA ROMANIA 

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

(540)

GSL SECURITY PAZA SI PROTECTIE

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030716; 240109;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02597
(151) 20.04.2012
(732) S.C. INVICTA S.R.L., Str. Ştefan cel

Mare nr. 4, ap. 5, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

GHELLER
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiune afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02598
(151) 20.04.2012
(732) S.C. LIBRARIILE HUMANITAS

S.A., Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp C,
et. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOAPTEA CĂRŢILOR DESCHISE
  

(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).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02617
(151) 20.04.2012
(732) S.C. TIME FACTORY S.R.L.,

Aleea Valea Prahovei nr. 5, bl. 9S14,
ap.  60,  sector 6,  061611,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BERARIA GERMANA

  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02618
(151) 20.04.2012
(732) POPA DANIELA, Str. I.S. Sturza nr.

69, judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(540)

SS Sf. Spiridon

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
alb, gri
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(531) Clasificare Viena:290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale (farmaceutice);
consultanţă în domeniu, prepararea reţetelor.
45 Servicii sociale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02599
(151) 20.04.2012
(732) ASOCIATIA PENTRU SPORT SI

I N T E G R A R E  S O C I A L A
MAPAMOND, Str. Topolniţa nr. 7,
bl. M46, sc. 1, ap. 16, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STRONG BOY SEVERIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02610
(151) 20.04.2012
(732) WAVE PHARMA LIMITED, 6

Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
NICOSIA CIPRU 

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

(540)

MIGROLIN

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02602
(151) 20.04.2012
(732) GURITA COSTIN TRAIAN, Str.

Aleea Dragoş Vodă nr. 16, bl. B3, sc.
2, ap. 12, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA 

(732) ORZATA SORINEL MANUEL, Str.
1 Decembrie 1918, nr. 58, bl. C14, sc.
2, ap. 10, Jud. Olt, 235200,
CARACAL ROMANIA 

(540)

TIT CU TINE
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(531) Clasificare Viena:270517; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02619
(151) 20.04.2012
(732) S.C. ONE STAR SECURITY

S.R.L., Str. Mircea cel Bătrân nr. 146,
bl. F2, sc. D, ap. 61, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

ONE STAR SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02620
(151) 20.04.2012
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de cărţi şi
publicaţii
39 Distribuire de cărţi şi publicaţii. 
41 Organizare de concursuri şcolare,
publicare, publicare on-line de cărţi şi
publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02611
(151) 20.04.2012
(732) MEIŢESCU VICTORIA, Str.

Eschile nr. 5, Judeţul Sibiu, 550096,
SIBIU ROMANIA 

(540)

Victoria Meitescu
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02612
(151) 20.04.2012
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, One Procter & Gamble
Plaza, 45202, CINCINNATI S.U.A.
OHIO

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

(540)

REGENERIST 3 POINT

  

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

3 Preparate pentru curăţirea, îngrijirea şi
înfrumuseţarea pielii, scalpului şi părului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02603
(151) 20.04.2012
(732) STEFAN DENIS MARIAN, Str.

Mihai Eminescu nr. 22, bl. 5, sc. A,
ap. 12, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

OMNES NOBILITAS AB EQUO
PROGRAMUL CAII ROMANIEI

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030315;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02604
(151) 20.04.2012
(732) MEDASSO CONSULT S.R.L., Str.

Şos. Chitilei nr. 101A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Medasso

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270511; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02621
(151) 20.04.2012
(732) S.C. CONSULTEX 2003 S.R.L., Str.

Grigore Cobălcescu nr. 6, ap. 31,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AVANTAGE PROPERTIES

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben

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

clase:
36 Afaceri imobiliare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02600
(151) 20.04.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

DEZVOLTARE SI CALITATEA
VIETII, Str. Traian nr. 55, camera
119, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

info3+ ziarul celui mai mare sector

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:070108; 070124;

270711; 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; ziare
săptămânale de informare generală, fotografii;
papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02613
(151) 20.04.2012
(732) NOVACHROM TRADING S.R.L.,

Str. Islazului nr. 1-5, jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

ŢAIS

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02605
(151) 20.04.2012
(732) MATEI IULIAN, B-dul Tomis nr.

255, bl. t2, sc. B, et. 1, Jud. Constanţa,
900407, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

cool shoes

(591) Culori revendicate:negru, alb, roz

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 02601
(151) 20.04.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

DEZVOLTARE SI CALITATEA
VIETII, Str. Traian nr. 55, camera
119, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

info 3

(591) Culori revendicate:roşu, negru
 
(531) Clasificare Viena:011725; 270711;

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; ziare
săptămânale de informare generală, fotografii;
papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02606
(151) 20.04.2012
(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 ŢARĂ
(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben,

crem, maro, albastru
  (531) Clasificare Viena:020301; 030402;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02614
(151) 20.04.2012
(732) NEGUT MIHAI ALEXANDRU,

Bld. Ferdinand I nr. 176, bl. 176, bl.
T2, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

6 B.F.C.B.

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
108C), ocru (Pantone 117C), roşu
(Pantone 185C), vişiniu (Pantone
7434C), albastru (Pantone 284C),
negru

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240113;

240701; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02615
(151) 20.04.2012
(732) S.C. SANAQUA S.R.L., Str. Uzinei

nr. 1, jud. Vâlcea, 245100, BĂBENI
ROMANIA 

(540)

Vidra Spiritul vitalităţii!

(591) Culori revendicate:bej, roşu,
maro-roşcat, negru

  
(531) Clasificare Viena: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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02616
(151) 25.04.2012
(732) LAZAR PETRU DANIEL, Calea

Victoriei nr. 94, bl. A3, sc. A, ap. 4,
jud. Cluj, 401013, TURDA
ROMANIA 

(540)

ARMIX
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii pentru pardoseli.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02640
(151) 23.04.2012
(732) S.C. RPG GUARD 2012 S.R.L., Str.

Mitropoliei nr. 10, bl. E, sc.B, ap. 1,
judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

RPG GUARD 2012
 
(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02632
(151) 23.04.2012
(732) MIRCEA MANOLESCU, Str.

Spătaru Milescu nr. 31, ap. 2, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GazExpert
  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02641
(151) 23.04.2012
(732) NICOLA CONSTANŢA LIDIA, Str.

N. Bălcescu nr. 5, bl. M10, sc. 1, ap. 6,
judeţul Dolj, ,  ROMANIA 

(540)

ISTEŢUL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02634
(151) 23.04.2012
(732) DOROFTEI MAGDALENA, Str.

Vişinului nr. 2, bl. A1, sc. C, ap. 9, et.
2, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

ariete atelier

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:020316; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminteşi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02642
(151) 23.04.2012
(732) CIBOTARU MIHAI ,  S t r .

Sarmisegetuza nr. 2, bl. DA4, sc. A,
et. 5, ap. 23, judeţul Iaşi, 700416, IAŞI
ROMANIA 

(540)

haipemunte

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02643
(151) 23.04.2012
(732) S.C. EMAG!C CONCERTS S.R.L.,

Şos. Străuleşti nr. 172, sector 1,
013339, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUMEA LUI P*ET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială. 
41 Divertisment, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02644
(151) 23.04.2012
(732) S.C. EMAG!C CONCERTS S.R.L.,

Şos. Străuleşti nr. 172, sector 1,
013339, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KIDSFEST

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială. 
41 Divertisment, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02624
(151) 23.04.2012
(732) S.C. EXPERT DESIGN S.R.L., Str.

George Bacovia nr. 1, parter, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

domONLINE

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; magazin on-line.
42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum si
servicii de cercetare si creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiza si cercetare
industriala, crearea si dezvoltarea
calculatoarelor si a programelor de calculator;
crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02635
(151) 23.04.2012
(732) DEACONU MIREL, Str. Păltinişi,

nr. 61, bl. K10, sc. 1, et. 1, ap. 6, Jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

Carspeed

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02636
(151) 23.04.2012
(732) S.C. BUBBLE-Q COMPANY

S.R.L., NR. 131, Jud. Bacău, ,
RACOVA ROMANIA 

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

(540)

BUBBLE Q

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

270521; 290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02625
(151) 23.04.2012
(732) S.C. GENERAL CORLOU 688

S.R.L., Str. Elena Caragiani nr. 17, bl.
2-I, sc. 2, parter, ap. 11, sector 1,
014211, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOAN'S

(591) Culori revendicate:verde, auriu
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02656
(151) 23.04.2012
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L., Str. Coralilor nr. 22, Clădirea
Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BENZINA EXTRA99

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

  
(531) Clasificare Viena:270724; 290102;

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

clase:
4 Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02657
(151) 23.04.2012
(732) LAURENTIU CRISTINA, Str.

Edgar Quinet nr. 20, sect. 1, 010017,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GO RURAL

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02645
(151) 23.04.2012
(732) S.C. BIG BRANDS CONSULTING

S.R.L., Str. Sfântul Ioan nr. 8, judeţul
Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

(540)

Farduri.ro Luxury Cosmetics Perfumes
OUTLET

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02626
(151) 23.04.2012
(732) S.C. LRO S.R.L., Str. Armata

Română nr. 58, judeţul Covasna,
520072, SFÂNTU GHEORGHE
ROMANIA 

(540)

LRO PROFIS IN TROUSERS

(591) Culori revendicate:gri, albastru
  
(531) Clasificare Viena:090303; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02637
(151) 23.04.2012
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş, 300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

LA GARDENIA

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

7 Instrumente agricole, altele decât celel
acţionate manual; maşini şi pompe, toate
pentru utilizare în agricultură şi holticultură;
maşini de tuns iarba; maşini de tuns gardurii
vii; maşini pentru amenajarea gazonului;
maşini pentru amenajarea grădinilor; piese şi
accesorii pentru toate produsele mai sus
menţionate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; sape, unelte pentru săpat, unelte
pentru grădină; foarfece, greble, lopeţi; piese
şi accesorii pentru toate produsele mai sus
menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02646
(151) 23.04.2012
(732) S.C. ADVERTIGO S.R.L., Str. Dr.

Dimitrie Drăghiescu nr. 10, sector 5,
050579, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Drumul Vinului

(591) Culori revendicate:vişiniu-mov

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02647
(151) 23.04.2012
(732) S.C. HECOMIN IMPEX S.R.L., Str.

Republicii nr. 13, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

HECO PACK AMBALAJE DIN
CARTON www.hecopack.ro
(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena: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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02638
(151) 23.04.2012
(732) PROTEKT TRUST S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 211, Jud.
Călăraşi, 910153, CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

PROTEKT

(591) Culori revendicate:galben, gri, negru

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270524; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02639
(151) 23.04.2012
(732) S.C. X TRADE BROKERS DOM

MAKLERSKI S.A., B-dul Eroilor nr.
18, sector 5,, 050513, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

xtb trade&coffee
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(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:110304; 261106;

261107; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02658
(151) 23.04.2012
(732) RADU OCTAVIAN, Str.Odobeşti nr.

11, Bl. T1, Sc. A, Et. 13, Ap. 79,
Sector 3, 032154, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VVO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02629
(151) 23.04.2012
(732) S.C. PROTECT XS GUARD S.R.L.,

Şos. Bucium nr. 23, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str. Splai
Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap. 7, Jud.
Iaşi IAŞI

(540)

XS GUARD

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

  (531) Clasificare Viena:040319; 240109;
270502; 290114;  

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

45 Servicii de bodyguarzi; agenţii de detectivi;
servicii de securitate computerizată pentru
setare de uz casnic; paznici de noapte; servicii
de identificare a persoanelor; servicii private
pentru situaţii de urgenţă; servicii de
îndrumare în legătură cu siguranţa în caz de
incendiu; servicii de siguranţă pentru
protejarea proprietăţii şi indivizilor; însoţirea
şi escortarea suspecţilor; servicii de
supraveghere locală a alarmelor de securitate
şi antiefracţie; supravegherea edificiilor
industriale; servicii de supraveghere locală
antifurt; supravegherea de alarme şi centre de
alarmă; servicii de însoţire a transporturilor de
valori.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02659
(151) 23.04.2012
(732) S.C. HOLCIM ROMANIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 196 A, clădirea B,
et. 7/8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PERFORMANTA IN BETOANE
ARMATE!
  
(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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02660
(151) 23.04.2012
(732) S.C. HOLCIM ROMANIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 196 A, clădirea B,
et. 7/8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PUTERE. PERFORMANTA. PASIUNE
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02661
(151) 23.04.2012
(732) S.C. HOLCIM ROMANIA S.A.,

Calea Floreasca nr. 196 A, clădirea B,
et. 7/8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CIMENT. BETOANE. AGREGATE
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02630
(151) 23.04.2012
(732) S.C. PROREC S.R.L., Str. Jean Bart

nr. 24A, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

PROREC

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

  
(531) Clasificare Viena:010317; 260313;

260318; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import şi export ulei alimentar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02662
(151) 23.04.2012
(732) S.C. RAI SOFTWARE S.R.L., Calea

Moşilor nr. 272, bl. 16, sc. C, et. 5, ap.
77, sector 2, 020892, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CallReplay
  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02663
(151) 23.04.2012
(732) S.C. RAI SOFTWARE S.R.L., Calea

Moşilor nr. 272, bl. 16, sc. C, et. 5, ap.
77, sector 2, 020892, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

McCloud
 
(531) Clasificare Viena:011511; 270501;  
(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;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02631
(151) 23.04.2012
(732) S.C. EFG RETAIL SERVICES IFN

S.A., Bd. Dimitrie Pompei nr. 6A,
parter (parţial), et. 3 (parţial), et. 4,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

1%2%3% ÎNAPOI pe CARD EuroLine
EFG Retail Services

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270702;

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

clase:
36 Afaceri financiare; afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02648
(151) 23.04.2012
(732) S.C. BIOEXPERT S.R.L., Calea

Mărăşeşti nr. 98/A/25, jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

NebExpert

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
dispozitivelor medicale cuprinse în clasa 10
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02649
(151) 23.04.2012
(732) S.C. SYNERGY INVEST S.R.L.,

Calea Combinatului nr. 486, corpul
C16, sat Crevedia, jud. Dâmboviţa, ,
COMUNA CREVEDIA ROMANIA 

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

(540)

SALT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02650
(151) 23.04.2012
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L., Str. Coralilor nr. 22, Clădirea
Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GPL AUTO
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,

albastru deschis, albastru închis
  (531) Clasificare Viena:290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02651
(151) 23.04.2012
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L., Str. Coralilor nr. 22, Clădirea
Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Combustibil TIP P

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru închis

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

clase:
4 Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02652
(151) 23.04.2012
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L., Str. Coralilor nr. 22, Clădirea
Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MOTORINĂ EXTRA

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:011517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02653
(151) 23.04.2012
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L., Str. Coralilor nr. 22, Clădirea
Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MOTORINĂ STANDARD

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru închis

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

clase:
4 Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02654
(151) 23.04.2012
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L., Str. Coralilor nr. 22, Clădirea
Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MOTORINĂ EXTRA

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru închis

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

clase:
4 Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02655
(151) 23.04.2012
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L., Str. Coralilor nr. 22, Clădirea
Infinity, et. 1, Oval B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BENZINĂ STANDARD 95

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

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

clase:
4 Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02628
(151) 23.04.2012
(732) ENCIU EDUARD RAZVAN, Str.

Grigore Cobălcescu nr. 5, corp B, et.
1, ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUCHAREST PASS

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270524;

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

clase:
9 Carduri electronice însoţite de portofel
electronic pentru transport.
16 Broşuri; carduri din material plastic sau
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carton.
35 Regruparea în avantajul terţilor a cardurilor
electronice, a cardurilor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; distribuirea
de broşuri prospecte în scopul promovării şi
publicităţii acestui produs.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02670
(151) 24.04.2012
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

SEXY NEWS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin

poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice; ofertă de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii; relaţii publice;
furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fară caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
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de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02664
(151) 24.04.2012
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

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

(540)

ROMÂNIA ALEGE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.4/2012/17

(210) M 2012 02665
(151) 24.04.2012
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

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

(540)

ROMÂNIA LA VOT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02671
(151) 24.04.2012
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

DEX NEWS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
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promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; ofertă de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice; furnizare de anunţuri publicitare
accesibile prin reţele de comunicaţii şi de
calculatoare, inclusiv prin Internet şi site-uri
de Internet; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fară caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;

producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02666
(151) 24.04.2012
(732) S.C. STAFF SECURITY EXPERT

S.R.L., Str. Clăbucet nr. 50, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STAFF SECURITY EXPERT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Găzduirea site-urilor informatice.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02683
(151) 24.04.2012
(732) S.C. DINAMICA GOIANIA S.R.L.,

Şos. Banatului nr. 14, bl. 36, p., ap.
349, judeţul Ilfov, , CHITILA
ROMANIA 

(540)

kingberry your taste. your frozen yogurt

(591) Culori revendicate:ciclamen (pantone
225C), mov (pantone 2425C), verde
(pantone 376C), verde închis (pantone
3415C)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02672
(151) 24.04.2012
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

AFACERISTUL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
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comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; ofertă de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice; furnizare de anunţuri publicitare
accesibile prin reţele de comunicaţii şi de
calculatoare, inclusiv prin Internet şi site-uri
de Internet; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.
36 Analiză financiară, afaceri financiare,
bancare şi monetare, agenţii de credit, agenţii
imobiliare, agenţii de închiriere, consultaţii în
domeniul asigurărilor, cauţiuni (garanţii),
creditare, credite pentru contracte de
închiriere, credite pentru cumpărături în rate,
estimări financiare şi fiscale, expertize fiscale,
evaluări proprietăţi imobiliare (estimări),
închirieri imobiliare, închirieri de spaţii pentru
birouri; servicii de contabilitate; activităţi de
schimb valutar;  asigurări;  broker
asigurare-reasigurare.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fară caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.

41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02684
(151) 24.04.2012
(732) S.C. LOVELY SHOES S.R.L., Str.

Dristorului nr. 91-95, bl. C, et.11, ap.
1115, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
PANTOFIORI VESELI

 (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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.4/2012/17

(210) M 2012 02667
(151) 24.04.2012
(732) S.C. KASEM MEDICAL S.R.L., Sat

Mogoşoaia, str. Alunului nr. 23/A,
Jud. Ilfov, , COMUNA MOGOŞOAIA
ROMANIA 

(540)

KaSem Just Wish

(591) Culori revendicate:verde, mov lila
  
(531) Clasificare Viena:050520; 270508;

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

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; suplimente dietetice pentru
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; materiale
pentru sutură.
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02685
(151) 24.04.2012
(732) S.C. ILPAN JR S.R.L., Calea

Severinului nr. 24, bl. 403A, sc. 1, ap.
3, judeţul Dolj, 200123, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

DIGITA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea târgurilor şi expoziţiilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02690
(151) 24.04.2012
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, B-dul Carol I nr.
54, et. 3, ap. 5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

UZON
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02691
(151) 24.04.2012
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, B-dul Carol I nr.
54, et. 3, ap. 5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

HERMANNSTADT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02686
(151) 24.04.2012
(732) S . C .  A N D R O X  C E N T E R

SECURITY S.R.L., Şos. Giurgiului
nr. 123, bl. 4B, sc. 3, et. 2, ap. 85,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACS ANDROX CENTER SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, albastru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02692
(151) 24.04.2012
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, B-dul Carol I nr.
54, et. 3, ap. 5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

FULGER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02668
(151) 24.04.2012
(732) S.C. CENTRUL MEDICAL

NORDESTETICA S.R.L., Str.
Daniel Ciugureanu nr. 24A, spaţiul
A2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NE NORDESTETICA
591) Culori revendicate:roşu, verde
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

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

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; suplimente dietetice pentru
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; articole ortopedice; material de
sutură.
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02687
(151) 24.04.2012
(732) UDREA NICOLETA DANIELA,

Str. Valea Călugărească nr. 39, judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(540)

PRET A PORTER

(591) Culori revendicate:roşu, gri închis, alb

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02673
(151) 24.04.2012
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

VĂCUŢA VESELĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
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; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le

achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice; ofertă de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii; relaţii publice;
furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fară caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor/produselor, în special cele
menţionate la clasa 29; organizarea de
călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
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editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02669
(151) 24.04.2012
(732) GAFIŢIANU DAN, Str. Podişului nr.

6, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 
(540)

FELIATTA

  (531) Clasificare Viena:261325; 270502;
270508;  

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

39 Livrare pizza; livrare produse alimentare.
43 Servicii de alimentaţie publică incluzând
preparare şi servicii pizza; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02688
(151) 24.04.2012
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

RASPUTIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02693
(151) 24.04.2012
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

VINCON VRANCEA - BECIUL
DOMNESC UN CARACTER APARTE !
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02676
(151) 24.04.2012
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

NEAMŢ INVEST
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin

poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice; ofertă de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii; relaţii publice;
furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fară caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
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de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02677
(151) 24.04.2012
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

CURIERUL DE IAŞI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,

cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice; ofertă de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii; relaţii publice;
furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
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telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fară caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02689
(151) 24.04.2012
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

OZUN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou .

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02674
(151) 24.04.2012
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

CURIERUL DE NEAMŢ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
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plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; ofertă de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice; furnizare de anunţuri publicitare
accesibile prin reţele de comunicaţii şi de
calculatoare, inclusiv prin Internet şi site-uri
de Internet; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;

servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fară caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02675
(151) 24.04.2012
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

PRESA ONLINE
  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie

comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice; ofertă de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii; relaţii publice;
furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fară caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
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jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programe, creare de soft.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02694
(151) 24.04.2012
(732) MIKHULESKU VLADIMIR,

cetăţean rus cu rezidenţă în Str. Nerva
Traian nr. 9, bl. M 67, ap. 37, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Osteria Gioia

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
876C), roşu (Pantone 703C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02678
(151) 24.04.2012
(732) S.C. DECROM CO S.R.L., Str.

Brăilei nr. 7/9, jud. Galaţi, 800021,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

ROMSTURION
  (531) Clasificare Viena:030910; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, cu excepţia celui viu, peşte sărat,
peşte conservat.
31 Sturion (viu), icre de peşte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a peştelui
şi a produselor din peşte (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02695
(151) 24.04.2012
(732) S.C. NIGALACT S.R.L., nr. 760, Sat

Deia, judeţul Suceava, 727260,
COMUNA FRUMOSU ROMANIA 

(540)

GUSTUL NATURAL DIN BUCOVINA
  (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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.4/2012/17

(210) M 2012 02679
(151) 24.04.2012
(732) DINA FASHION, Str. Râului nr. 14,

jud. Vâlcea, 245300, BĂILE
OLĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

Trei Culori

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

  
(531) Clasificare Viena:030124; 270501;

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

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; hăinuţe şi
accesorii pentru copii -categoria de vârstă 0-6
ani, cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02680
(151) 24.04.2012
(732) C O R C H I S  C A M E L I A

LOREDANA, Str. Rimler Karoly nr.
1, jud. Bihor, , ORADEA ROMANIA

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

(540)

CONSULTANTA JURIDICA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii, în special difuzarea
programelor de radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02681
(151) 24.04.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEGRU DEMASCĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02706
(151) 25.04.2012
(732) S.C. ARTSANI COM S.R.L., Str.

Ghe. Doja nr. 236, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

K KORART

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270521;

270524; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02707
(151) 25.04.2012
(732) BUŞTIUC FLORIN, Sat Ciurea, Jud.

Iaşi, 707080, COMUNA CIUREA
ROMANIA 

(540)

edusec
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02711
(151) 25.04.2012
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

Drumul între Tarlale nr. 1, Jud. Ilfov,,
, COMUNA CERNICA 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)

GRANDDIS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02708
(151) 25.04.2012
(732) S.C. ARAA DISCOUNT'S S.R.L.,

Str. Gorgan Spătaru nr. 33, camera 1,
sector 2, 022612, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

doardebarbati.ro
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02712
(151) 25.04.2012
(732) SÎRBU CORINA MARIA, Sat

Gîrleni, Judeţul Bacău, , COMUNA
GÎRLENI ROMANIA 

(732) R A C H I E R U  A U R E L I A N
LEONARD, Sat Gîrleni, Judeţul
Bacău, , COMUNA GÎRLENI
ROMANIA 

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

(540)

KEEMTI

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
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;
distribuitoarea automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02713
(151) 25.04.2012
(732) SÎRBU CORINA MARIA, Sat

Gîrleni, Judeţul Bacău, , COMUNA
GÎRLENI ROMANIA 

(732) R A C H I E R U  A U R E L I A N
LEONARD, Sat Gîrleni, Judeţul
Bacău, , COMUNA GÎRLENI
ROMANIA 

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

(540)

MIRHS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.

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;
distribuitoarea automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02709
(151) 25.04.2012
(732) G H E O R G H I T O I  M A R I U S

CONSTANTIN, Str. Mihai Eminescu
nr. 16, bl. E3, sc. C, ap. 33, Jud.
Neamţ, 610029, PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(732) B A R B A L A T A  C L A U D I U
GABRIEL, Str. Armand Călinescu nr.
9, Jud. Constanţa, , EFORIE NORD
ROMANIA 

(540)

hang-o hang on, not over

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
roşu

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

clase:
5 Suplimente alimentare minerale, uleiuri de
uz medical, produse farmaceutice şi alte
produse de uz medical; produse sanitare de uz
medical şi preparate farmaceutice pentru
digestia/asimilarea alimentelor şi a băuturilor
grele; produse dietetice de uz medical; tablete
farmaceutice de mestecat; băuturi de uz
medical; bomboane de uz farmaceutic;
medicamente lichide.
30 Alimente de origine vegetală, preparate
făcute din cereale, preparate făcute din soia
şi/sau din orez.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02714
(151) 25.04.2012
(732) GRECU OTTIS CLAUDIU, Str.

Patriei nr. 7, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

SEAQUALIA

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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, 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,
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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02716
(151) 25.04.2012
(732) TOMER MORAD, Str. Decebal nr.

29A, judeţul Cluj, , CLUJ_NAPOCA
ROMANIA 

(540)

pizza hotline 0213 00 11 22

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02696
(151) 25.04.2012
(732) S.C. ROMIND SERV S.R.L., B-dul

1 Mai nr. 3, bl. A32, sc. 1, et. 2, ap. 9,
judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Refill market

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

 (531) Clasificare Viena:260403; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import export de consumabile
(materie primă) şi accesorii pentru cartuşe de
imprimerie;regruparea în avantajul terţilor a
produselor de birotică (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de reâncărcări a cartuşelor de
imprimante şi a unităţilor de imagine laser
(maşini de birou).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02715
(151) 25.04.2012
(732) S.C. EAGLE MEDIA S.R.L., Str.

Dunărea nr. 4, bl. L4, et. 3, ap. 15,
Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

informatia DE CALARASI
informatiadecalarasi.ro

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02697
(151) 25.04.2012
(732) C R A C I U N  F L O R I N

ALEXANDRU, Str. Drenajului nr.
26, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) V L A D E S C U  S E B A S T I A N
ALEXANDRU, Str. Nicolae D.
Staicovici nr. 38, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ZAPADA ALEXANDRU ANDREI,
Str. Misca Petre nr. 5, bl. M18, sc. 1,
ap. 46, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Wingaroo Adventure

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

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

clase:
16 Material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor).
28 Jocuri, jucării. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02701
(151) 25.04.2012
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

XAPIMANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02717
(151) 25.04.2012
(732) S.C. DREAMS SERV COM S.R.L.,

Str. Aurel Persu nr. 148 B, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dream Sport

(591) Culori revendicate:alb, albastru
 
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
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sport.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02702
(151) 25.04.2012
(732) DEACONU MIREL, Str. Păltinişi,

nr. 61, bl. K10, sc. 1, et. 1, ap. 6, Jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

CAR SPEED
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02698
(151) 25.04.2012
(732) S.C. EDELWEISS GRUP S.R.L.,

Str. Vasile Milea 2-F, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DiaPRO the perfect cut

(591) Culori revendicate:galben, negru,
argintiu

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă. 
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02699
(151) 25.04.2012
(732) S.C. ATIFCO FINE FOOD S.R.L.,

Şoseaua de Centură nr. 2-8, corp C1,
judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

CRYSTAL

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb,
bleo, gri

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02700
(151) 25.04.2012
(732) S.C. ATIFCO FINE FOOD S.R.L.,

Şoseaua de Centură nr. 2-8, corp C1,
judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

DIABLO ENERGY DRINK

(591) Culori revendicate:roşu, maro, galben

  
(531) Clasificare Viena:290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02718
(151) 25.04.2012
(732) S.C. GERODAR S.R.L., Str.

Mesteacănului nr. 17, judeţul
Satu-Mare, ,  SATU MARE
ROMANIA 

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

(540)

gerodar Prietenul Biroului Tău
www.gerodar.ro

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290102;  
(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 mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
regruparea in avantajul terţilor a diverselor
produse în special a celor din clasele 9 şi 16
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; comercializarea
produselor en gros si en detail, licenţe de
produse şi servicii pentru terţi; servicii de
franciză; servicii de import export,
organizarea şi participarea la târguri şi
expoziţii în scop publicitar şi comercial.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
instalarea, întreţinerea şi repararea aparaturii
de birou, calculatoare, faxuri, multifuncţionale
(imprimante, copiatoare, scannere); servicii de
reîncărcare pentru cartuşe de cerneală.
40 Tratament de materiale; imprimare offset;
laminare; imprimare litografică; serigrafie.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02703
(151) 25.04.2012
(732) S.C. SPM WHITE IMPEX S.R.L.,

B-dul Decebal nr. 14, bl. S6, tronson
III - parter - spaţiul I, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Smile Box

(591) Culori revendicate:alb, gri, fucsia

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02719
(151) 25.04.2012
(732) S.C. CRISTIAN IMPEX S.R.L., Str.

Viticulturii nr. 12, Judeţul Tulcea, ,
TULCEA 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)

PERLA DOBROGEI
 (531) Clasificare Viena:011515; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale plate şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare în special a celor din clasa 32
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; comercializarea
produselor en gros şi en detail, licenţe de
produse şi servicii pentru terţi; servicii de
franciză; servicii de import-export,
organizarea şi participarea la târguri şi
expoziţii în scop publicitar şi comercial.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; inclusiv îmbutelierea apelor, toate
cu privire la produsele din clasa 32,
organizarea de călătorii.
40 Tratament de material, în special
tratamente ape minerale (îmbogăţire cu
carbon).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02704
(151) 25.04.2012
(732) S.C. INTELL SCUT S.R.L., Calea

Călăraşilor nr. 311, bl. 71, sc. 2, et. 2,
ap. 45, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

S.C. intell SCUT s.r.l. security

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02720
(151) 25.04.2012
(732) FRECIU OVIDIU SORIN, Bd.

Unirii nr. 11, bl. 28, sc. 2, et. 3, ap. 30,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MONEY MAGAZINE
  
(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
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
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
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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 02721
(151) 25.04.2012
(732) ANGHEL MARCEL DANIEL, Str.

Iancu de Hunedoara nr. 3, bl. A7bis,
sc. B, ap. 13, sc. B, ap. 13, Judeţul
Argeş, 110432, PITEŞTI ROMANIA

(540)

Geyser

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1  Produse chimice destinate industriei,
s,tiintelor fotografice, agriculturii, horticulturii
sj silviculturii; rasjni artificiale in stare bruta,
materiale plastice in stare bruta; ingrasaminte
pentru pamant; compozitii extinctoare;
preparate pentru calire §i sudura metalelor;
produse chimice destinate conservarii
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinate industriei;
antigel.
3 Preparate pentru albit s.i alte substante
pentru spalat; preparate pentru curatare,
lustruire, degresare §i §lefuire; sapunuri;
parfumerie, uleiuri esentiale, cosmetice,
lofiuni pentru par; produse pentru ingrijirea
dintilor, geluri §i cosmetice auto.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 04/26.04.2012

Referitor la depozitul reglementar M2012/01407 publicat în BOPI
3/2012: se scoate de la publicare deoarece solicitantul a transmis cerere
de două ori. 

Pentru  acest  depozit solicitantul a trimis cerere de renunţare,
urmând să i se transmită notificare. 



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2012 00759
(151) 05.03.2009
(732) Apivita S.A., Koleti Str. No. 3, 14452,

ATENA GRECIA 
(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.

Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

APIVITA

  
(531) Clasificare Viena:170213; 170217;

170225; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate cosmetice pentru slăbire,
cosmetice, creme cosmetice, creme pentru
albirea pielii, uleiuri aromatice esenţiale (cum
ar fi uleiurile pentru aromoterapie), preparate
cosmetice pentru baie şi duş, lotiuni după
bărbierit (cum ar fi gelurile balsam si
cremele); lapte cosmetic pe bază de migdale,
ulei de migdale, săpun pe bază de migdale,
esenţe eterice, uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), apă de colonie, cosmetice pentru

sprâncene, creioane pentru uz cosmetic, creme
nemedicamentoase pentru protecţie solară;
preparate cosmetice pentru piele de protecţie
împotriva efectelor soarelui; produse
cosmetice pentru protecţie solară, incluzând
creme si loţiuni nemedicamentoase; produse
nemedicamentoase după plajă, incluzând
creme si loţiuni; produse cosmetice de
machiaj ca de pildă fonduri de ten (toate
machiajele în formă lichida, fonduri de ten
compacte pentru machiaj), pudre (pudre
compacte, pudre pulbere), farduri pentru ochi
si rujuri, creioane pentru buze si ochi, tuşuri
pentru ochi şi rujuri lichide pentru buze,
farduri pentru obraz sub forma de pudră,
farduri pentru obraz sub forma lichidă,
creioane pentru sprâncene, pudră pentru
sprâncene, accesorii pentru machiaj (cum ar fi
perii), produse cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului cum ar fi creme, loţiuni si batiste;
măşti de înfrumuseţare, produse astringente
pentru scopuri  cosmetice ,  săpun
antiperspirant, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, produse pentru îngrijirea gurii,
lustruirea si curăţarea dinţilor, lapte de toaletă
pentru curăţare cosmetică, truse cosmetice,
beţişoare de bumbac şi vată pentru scopuri
cosmetice, săpun deodorant, săpun lichid,
şampon medicinal, deodorant de uz personal,
depilatoare, preparate depilatoare, coloranţi
cosmetici, pudră pentru machiaj, produse
cosmetice de protecţie a buzelor, balsamuri
pentru tratarea părului (ca de pildă produse
pentru îngrijjirea părului, loţiuni pentru păr),
coloranţi pentru păr.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02086
(151) 20.12.2007
(732) RETAIL ROYALTY COMPANY,

101 Convention Center Drive, 89109,
LAS VEGAS S.U.A. NEVADA

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

(540)

77

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfum.
25 Pantaloni, cămăşi, bluze sport.

˜˜˜˜˜˜˜




