
OFICIUL    DE  STAT   PE NTRU  INVENTII  SI  MARCI  BUCURESTI  ROMANIA 

BULETIN OFICIAL DE 
PROPRIETATE INDUSTRIALA 

SECTIUNEA MARCI 

PARTEA  I 

Cereri de inregistrare marca depuse in Saptamana 18
de la 26.04.2012 pana la 02.05.2012 

PUBLICATE IN DATA DE 03.05.2012 

I.S.S.N. 2065-0345 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.5/2012/18

(210) M 2012 02338
(151) 27.04.2012
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.Valea

Lupului nr.1, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

Rompirin E Îngerul păzitor al inimii tale

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 030717;

250119; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02339
(151) 27.04.2012
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.Valea

Lupului nr.1, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

ibufen Te eliberează de durere!

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:140113; 250119;

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

clase:
5 Medicamente de uz uman; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02340
(151) 27.04.2012
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str.Valea

Lupului nr.1, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

Dacă spasmele revin, tratează cu
Spaverin

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020317; 190303;

250119; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02369
(151) 26.04.2012
(732) S.C. ALEXANDRION GRUP

ROMANIA S.R.L., Sat Pleaşa,
judeţul Prahova, 107113, COMUNA
BUCOV ROMANIA 

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

(540)

KRESKOVA

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02391
(151) 27.04.2012
(732) MARCU PAUL, Str. Brăilei nr. 15,

bl. R1, ap. 49, jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

PIZZA PER VOI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02489
(151) 12.04.2012
(732) RADU RAZVAN, Aleea Hortensiei

nr. 9, bl. G4, sc. A, et. 8, ap. 33,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900850,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CITY LIVING rising comfort

(591) Culori revendicate:magenta, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02490
(151) 12.04.2012
(732) RADU RAZVAN, Aleea Hortensiei

nr. 9, bl. G4, sc. A, et. 8, ap. 33,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900850,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

DreveMe Faster.Stronger.Slicker

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

  
(531) Clasificare Viena:260403; 270515;

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

clase:
39 Servicii de transport terestre ocazionale
pentru persoane, servicii de transport între
oraşe, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02535
(151) 27.04.2012
(732) S.C. SOLAREX S.R.L., Str. Mihail

Kogălniceanu nr. 1, Jud. Satu Mare,
440024, SATU MARE ROMANIA 

(540)

AQUASTAR SATU MARE

  
(531) Clasificare Viena:011524; 030917;

260201; 270515;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.5/2012/18

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

41 Servicii de divertisment; activităţi sportive
şi culturale (strand, aquapark, organizări de
evenimente).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (restaurant, hotel).
44 Servicii de îngrijire şi înfrumuseţare pentru
oameni (servicii balneare, wellnes, tratamente
balneare, fizioterapie, kinetoterapie, fittnes,
înfrumuseţare corporală).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02723
(151) 26.04.2012
(732) S.C. MS& A PROSPECTIVE

SOLUTIONS S.R.L., Str. Ion
Brezoianu nr. 52A, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MANDARIN ASIAN CUISINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02744
(151) 26.04.2012
(732) S.C. GOLDENROD S.R.L., Satul

Mogoşani nr. 410, Judeţul Dâmboviţa,
137305, COMUNA MOGOŞANI
ROMANIA 

(540)

BIO LACT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate.
31 Animale vii (animale pentru lapte).
35 Regruparea în avantajul terţilor a laptelui şi
a produselor lacate (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Distribuţia laptelui şi a produselor lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02745
(151) 26.04.2012
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, CT, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SIDEF ROTENBURG
  

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

11 Aparate de încălzit, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02746
(151) 26.04.2012
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, CT, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

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

11 Aparate de încălzit, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02747
(151) 26.04.2012
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, CT, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SIDEF WOLFSBURG
  

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

11 Aparate de încălzit, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02724
(151) 26.04.2012
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

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

(540)

DIFLEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02748
(151) 26.04.2012
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, CT, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SIDEF DUISBURG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de încălzit, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02741
(151) 26.04.2012
(732) SORA RADU VALENTIN, Şos.

Nicolae Titulescu nr. 64, bl. 24, sc. B,
ap. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SORA ŞI ASOCIAŢII
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.5/2012/18

(210) M 2012 02749
(151) 26.04.2012
(732) S.C. SEARCH CHEMICALS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 125, et.
2, Jud. Constanţa, CT, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SIDEF OLDENSBURG
  

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

11 Aparate de încălzit, de uscare, de ventilare,
de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02725
(151) 26.04.2012
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

SEDEPRIL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02726
(151) 26.04.2012
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

SALIPREN
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02750
(151) 26.04.2012
(732) S.C. GIANT PRODIMPEX S.R.L.,

Str. Principală nr. 161/J, Judeţul
Mureş ,  547605 ,  UNGHENI
ROMANIA 

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

(540)

GIANT AMBALAJE ...şi ambalajul
contează!
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(591) Culori revendicate:galben, roşu,
negru, alb

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; papetarie;
afişe, ambalaje din carton sau din hârtie pentru
sticle, bavete din hârtie, benzi de hârtie,
bibliorafturi, cutii din carton sau din hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02727
(151) 26.04.2012
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

PROSTART
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02742
(151) 26.04.2012
(732) S.C. Z.N.B. MEDIA S.R.L., Str.

Panait Istrati nr. 55, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZILE ŞI NOPŢI

 (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); caracter
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în special organizarede festivaluri,
târguri, expoziţii. 
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 02733
(151) 26.04.2012
(732) GUARDIAN LIFE & PROPERTY

S.R.L., Str. Piaţa Amzei nr. 10-22, sc.
D, et. 1, ap. 10, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIFE & PROPERTY GUARDIAN`
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(591) Culori revendicate:gri, galben, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02728
(151) 26.04.2012
(732) IULIA DOBRIN, Str. Ion Slătineanu

nr. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor de îmbrăcăminte, de încălţăminte,
a genţilor, a produselor de marochinărie şi
cosmetice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02743
(151) 26.04.2012
(732) M Ă C E Ş A R U - S Z O R E N Y I

CIPRIAN-GHEORGHE, Aleea
Zorelelor nr. 6, bl. M11, sc. 1, ap. 15,
et. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACCENTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02734
(151) 26.04.2012
(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)

Istorie si Legenda
  
(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
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(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 02729
(151) 26.04.2012
(732) S.C. PANTHERA SECURITY

SERVICES S.R.L., Str. Sfânta Vineri
nr. 5, et. 2, ap. 7, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:030116; 030124;  
(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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 02735
(151) 26.04.2012
(732) DITA MARINELA, Drm. Valea

Cricovului nr. 76-80, bl. 1, et. 1, ap.
11B, sector 6, 061983, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

euroPAN 2003

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 02751
(151) 26.04.2012
(732) S.C. LIGHT CANDEL ART S.R.L.,

Str. Estacadei nr. 10, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LCA LIGHT CANDEL ART

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Lumânări şi fitiluri pentru iluminat,
substanţe pentru iluminat, inclusiv ceară
pentru iluminat, ceară de albine, lumânări
parfumate, lumânări pentru pomi de Crăciun,
fitile de lămpi.
42 Crearea şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02730
(151) 26.04.2012
(732) PIRLEA FLORIN, Calea Victoriei

12C, bl. A, sc. A, et. 5, ap. 25, sector
3, 030026, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ROMANIAN LETTERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02731
(151) 26.04.2012
(732) PIRLEA FLORIN, Calea Victoriei

12C, bl. A, sc. A, et. 5, ap. 25, sector
3, 030026, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

STATUI DE DACI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi 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 02732
(151) 27.04.2012
(732) CONSILIUL JUDETEAN ALBA,

Piaţa Ion I. C. Brătianu nr. 1, Jud.
Alba, 510118, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

TPJA transportalba.ro

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02736
(151) 26.04.2012
(732) TRIFAN COSTEL, Bd. Uverturii nr.

43-45, bl. 1, sc. 4, et. 2, ap. 129, sector
6, 060931, BUCUREŞTI ROMANIA

(732) NASTASE ANDREI MARIAN, Str.
Unirii nr. 458, jud. Braşov, 507075,
GHIMBAV ROMANIA 

(540)

TIME2MOVE - mai mult sport...

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02752
(151) 26.04.2012
(732) S.C. GRADINITA TINKERBELL

S.R.L., Str. Erou Iancu Nicolae nr. 6,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

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

(540)

SCOALA GENERALA DISCOVERY CU
CLASELE I - IX Te ajutam sa descoperi
lumea, sperand să o faci mai frumoasa !

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02753
(151) 26.04.2012
(732) S.C. BIA SI COM S.R.L., Str. Andrei

Mureşanu nr. 30, parter, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420010, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

Biasicom cu priză la tine
  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02737
(151) 26.04.2012
(732) TENG FEI ROM-COMTRADE

S.R.L., Şos. Colentina nr. 62A, bl.
113, sc. C, et. 1, ap. 140, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANNAFEI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02754
(151) 27.04.2012
(732) S.C. APROPO MEDIA S.R.L., Str.

Aurel Vlaicu nr.62-66, et. 4, cam. 29,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

unvinpezi.ro

(591) Culori revendicate:vişiniu
(531) Clasificare Viena:190725; 270315;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri. 
35 Publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prezentare de produse;
promovarea vânzărilor pentru terţi. 
39 Depozitarea mărfurilor; ambalarea
produselor; livrarea de colete; distribuirea
(livrarea) de produse.
42 Crearea şi întreţinerea siturilor web pentru
terţi. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02738
(151) 26.04.2012
(732) S.C. BIOREMED S.R.L., Str.

Marginei nr. 46A, sat Căţelu, jud.
Ilfov, 077106, COMUNA GLINA
ROMANIA 

(540)

EXTRACT MOALE DE PROPOLIS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare, produse
farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02739
(151) 26.04.2012
(732) S.C. WISEMAN SOLUTIONS

S.R.L., Str. Doamna Ghica nr. 16, bl.
3, sc. 2, ap. 55, sector 2, 022835,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

wiseman
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02756
(151) 27.04.2012
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

PSIHOLOGIE ELENA ANGHEL,
Aleea Lunca Siretului nr. 10, bl.
M45B, sc. 2, ap. 61, sector 6, 062037,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SGD smart group development

(591) Culori revendicate:roşu magenta
(pantone 213C), albastru cian (pantone
332C), portocaliu (pantone 138C),
violet (pantone 260C), roz coral
(pantone 1787C)

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

270509; 290101; 290105; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de cursuri pentru copii,
adolescenţi, părinţi pe probleme de dezvoltare
personală, orientare şcolară şi profesională
organizarea şi conducerea de workshop-uri
pentru copii, adolescenţi, părinţi organizarea
şi conducerea de workshop-uri de dezvoltare
personală/ profesională, consiliere pentru
dezvoltarea climatului socio-profesional al
organizaţiilor, organizarea de tabere tematice
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pe probleme de orientare şcolară, dezvoltare
personală şi profesională, organizarea şi
conducerea de conferinţe, seminarii şi
simpozioane pe probleme de dezvoltare
personală şi profesională.
44 Serivicii de consiliere psihologică şi
psihoterapie consultanţă psihologică
individuală şi de grup, de cuplu şi de familie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02757
(151) 27.04.2012
(732) S.C. MEYEER FORCE SECURITY

S.R.L., Str. Soveja nr. 8, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

MEYEER FORCE SAFE YOUR
BUSINESS

  
(531) Clasificare Viena:040319; 240109;

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

clase:
45 Activităţi de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02758
(151) 27.04.2012
(732) S.C. ASTEK S.A., Str. Industrială nr.

22A, jud. Constanţa, 905900, OVIDIU
ROMANIA 

(540)

STARK PUTZ Dekoroutz Decorative
plaster Tencuială decorativă

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
albastru deschis, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:260411; 260412;

270509; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele. 
19 Materiale de construcţii nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02759
(151) 27.04.2012
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

BOOT CAMP, Sat Domneşti, Tarla
nr. 61, Parcela 101, judeţul Ilfov, ,
COM. DOMNEŞTI ROMANIA 

(740) I.P. NEW MARK COMPANY S.R.L.,
Bdul. Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, sc.
C, et. 4, ap. 83, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

Only the strong survive Boot Camp
Romanian Elite Fitness

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

270112; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02765
(151) 27.04.2012
(732) S.C. DIANA PAZA SI PROTECTIE

SYSTEMS S.R.L., Sat Bascov, Str.
Serelor nr. 34, camera 2, Judeţul
Argeş, 117045, COMUNA BASCOV
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

D.P.P.S. Diana Pază şi Protecţie Systems

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

  
(531) Clasificare Viena:230101; 240113;

240115; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport securizat pentru persoane, bunuri
şi valori, servicii de transport pentru
intervenţii rapide la obiectivele de pază şi
protecţie.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02767
(151) 27.04.2012
(732) S.C. B & B COLLECTION S.R.L.,

Str. Lucian Blaga nr. 3, bl. J5, et. 3,
ap. 11, sector 3, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale, lanţ de
magazine; regruparea în avantajul terţilor a
bijuteriilor, cosmeticelor, ceasurilor,
obiectelor decorative, sticlăriei (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02760
(151) 27.04.2012
(732) S.C. CIP & CORI SECURITY

S.R.L., Str. Horea nr. 5, judeţul Cluj,
4 0 7 0 3 5 ,  C O M .  A P A H I D A
ROMANIA 

(540)

S.C. CIP & CORI S.R.L. SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, verde
 
(531) Clasificare Viena:050521; 260104;

270112; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02755
(151) 27.04.2012
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector 3,
030591, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Eater Eat in a Click!

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270301;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.
43 Servicii de alimentaţie publică; hoteliere,
închirieri temporare, rezervare hotel, motel,
pensiuni, camping; cattering. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02761
(151) 27.04.2012
(732) S.C. PRINT IMPEX S.R.L., Str.

Rakoczi Ferenc nr. 98, judeţul
Harghita, , ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

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

(540)

SEPTIMIA REQUIES DIEI SEPTIMI

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260406;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, cum sunt: exploatarea
echipamentelor de karaoke, exploatarea
instalaţiilor sportive, exploatarea sălilor de
jocuri, exploatarea terenurilor de golf,
instruire, organizarea de baluri, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de concursuri
de frumuseţe, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizarea de spectacole, organizarea şi
conducerea de conferinţe, organizarea şi
conducerea de workshop-uri, organizarea şi
dirijarea de concerte, parcuri de distracţii,
planificarea de recepţii, proiecţii de filme

cinematografice, servicii pentru organizare de
timp liber, recreere.
42 Crearea şi menţinere site web. 
43 Servicii de alimentaţie publica şi servicii
de cazare temporara, inclusiv restaurant,
servicii hoteliere cafenele, restaurante cu
autoservire, servicii de baruri, catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02762
(151) 27.04.2012
(732) S.C. STRONG COFFEE S.R.L., Str.

Nicolae Iorga nr. 80, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

MP MAGAZINUL CU PROMOTII
REVISTA BUZUNARULUI TAU

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

 
(531) Clasificare Viena:140303; 260118;

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

clase:
16 Tipărituri, afişe, almanahuri, anunţuri,
reviste de benzi desenate, broşuri, cataloage,
fotografii, imagini, reviste, periodice,
publicaţii, prospecte, reprezentări grafice,
reproduceri grafice. 
42 Crearea şi menţinere site web. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02766
(151) 27.04.2012
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

2 GOOD biscuiti sandwich cu crema de
vanilie

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
process blue C), albastru (pantone
process cyan), albastru (pantone
process magenta), negru (pantone
process black C), galben (pantone
7406 C), galben (pantone yellow C)

  
(531) Clasificare Viena:050519; 080110;

080302; 270508; 270509; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Biscuiţi şi produse zaharoase.
35 Gestiunea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod,
vânzare/comercializare de biscuiţi şi produse
zaharoase; import-export; publicitate şi
reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02763
(151) 27.04.2012
(732) SANTHA LEHEL MARTON, Str.

Oltului nr. 101, judeţul Harghita, ,
BĂILE-TUŞNAD ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)
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(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
gri, galben

  
(531) Clasificare Viena:050712; 080525;

110103; 110104; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, mâncăruri de carne, specialităţi de
mâncare de 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 on-line, publicitate
off-line, orice prezentări on-line şi off-line cu
scop de reclamă sau publicitate, orice
activitate marketing, planificarea, negocierea
şi cumpărarea de spaţiu publicitar off-line sau
on-line, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri publicitare, închiriere de spaţiu
publicitar off-line şi on-line, publicitate şi
reclamă prin radio, tv, mass-media gestiune
afacerilor comerciale; administraţie
comerciala; 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,
crearea de baze de date, crearea şi
administrarea paginilor web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, servicii de restaurant,
servicii de restaurant tip fast-food, servicii
hoteliere, rezervare hotel, motel, pensiune,
camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02764
(151) 27.04.2012
(732) SANTHA LEHEL MARTON, Str.

Oltului nr. 101, judeţul Harghita, ,
BĂILE-TUŞNAD ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

RESTAURANT VENDEGLO BECSI
SZELET

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
închis, verde deschis, gri, galben

  
(531) Clasificare Viena:050316; 050712;

110103; 110104; 110320; 270112;
290115;  

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

29 Carne, mâncăruri de carne, specialităţi de
mâncare de 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 on-line, publicitate
off-line, orice prezentări on-line şi off-line cu
scop de reclamă sau publicitate, orice
activitate marketing, planificarea, negocierea
şi cumpărarea de spaţiu publicitar off-line sau
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on-line, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri publicitare, închiriere de spaţiu
publicitar off-line şi on-line, publicitate şi
reclamă prin radio, tv, mass-media gestiune
afacerilor comerciale; administraţie
comerciala; 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,
crearea de baze de date, crearea şi
administrarea paginilor web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, servicii de restaurant,
servicii de restaurant tip fast-food, servicii
hoteliere, rezervare hotel, motel, pensiune,
camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02768
(151) 27.04.2012
(732) S.C. STARBYTE S.R.L., Aleea

Lipăneşti nr. 15, bl. J20, sc. B, et. 3,
ap.  27,  sector 3,  032506,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Crifis

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, verde

  
(531) Clasificare Viena:270506; 290103;

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

clase:

9 Aplicaţie software de tip web-based cu bază
de date centralizată pentru prelucrarea
informaţiilor de tip business credit
information, birou de credit, rapoarte şi
analiză financiară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02769
(151) 27.04.2012
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării

de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALL WIC

(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; deodorante de uz personal
(parfumerie); produse igienice care reprezintă
articole de toaletă.
5 Dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide; produse
igienice pentru medicină.
35 Import şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor de parfumerie, cosmetice, loţiuni
de păr, săpunuri, odorizante, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02776
(151) 27.04.2012
(732) S.C. SYSCONT AUDIT S.R.L., Str.

Ioviţa nr. 23-27, et. 3, ap. 12, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGENT I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

SYSCONT AUDIT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:270506; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02770
(151) 27.04.2012
(732) FUNDATIA MOTIVATION

ROMANIA, Str. Podişor nr. 1,
Comuna Cornetu, Judeţul Ilfov, ,
LOCALITATEA BUDA ROMANIA

(540)

ACCESIBIL

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:020123; 150709;

180121; 270501; 290103; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Consultanţă în evaluarea accesibilităţii
clădirilor şi spaţiilor de lucru pentru persoane
cu dizabilităţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02777
(151) 27.04.2012
(732) S.C. ELZIN PLANT S.R.L., Aleea

Dealul Măcinului nr. 7, bl. D34, sc. D,
ap. 49, sector 6, 062044, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TUIAZIN
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, creme cosmetice.
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02771
(151) 27.04.2012
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

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

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

(540)

PLEAŞA pescuit & relaxare
 
(531) Clasificare Viena:030910; 140311;

270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02778
(151) 27.04.2012
(732) S.C. EUREKO ASIGURARI S.A.,

Bdul. Decebal nr. 25-29, Olympia
Tower, et. 2, 3, 5 şi 6, sector 3,
030964, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Piano
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02779
(151) 27.04.2012
(732) S.C. EUREKO ASIGURARI S.A.,

Bdul. Decebal nr. 25-29, Olympia
Tower, et. 2, 3, 5 şi 6, sector 3,
030964, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Crescendo

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02772
(151) 27.04.2012
(732) PREDA SABIN GABRIEL, Aleea

Câmpul cu Flori nr. 3A, bl. M49A, sc.
B, et. 9, ap. 82, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NOVINGER KLAUS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260305; 270101;

270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02780
(151) 27.04.2012
(732) S.C. EUREKO ASIGURARI S.A.,

Bdul. Decebal nr. 25-29, Olympia
Tower, et. 2, 3, 5 şi 6, sector 3,
030964, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Forte

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02773
(151) 27.04.2012
(732) S.C. OTZ CENTRAL S.R.L., Sat

Poşta Câlnău, Clădirea C1, camera 6,
Judeţul Buzău, 127485, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU ROMANIA 

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

(540)

OTZ Assistance
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02774
(151) 27.04.2012
(732) S.C. OTZ CENTRAL S.R.L., Sat

Poşta Câlnău, Clădirea C1, camera 6,
Judeţul Buzău, 127485, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU ROMANIA 

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

(540)

OTZ Enjoy Logistics
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02781
(151) 27.04.2012
(732) S.C. EUREKO ASIGURARI S.A.,

Bdul. Decebal nr. 25-29, Olympia
Tower, et. 2, 3, 5 şi 6, sector 3,
030964, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fortissimo

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02775
(151) 27.04.2012
(732) S.C. SALON DECEBAL S.R.L.,

Bdul. Unirii nr. 68, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Salon Decebal BEAUTY & SPA

(591) Culori revendicate:maro (pantone
7518 C), maro (pantone 4645 C)

  
(531) Clasificare Viena:050503; 050516;

050520; 270509; 270511; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02782
(151) 27.04.2012
(732) JIQUIDI MARILENA, Str. Ion

Neculce nr. 70, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) JIQUIDI ELENA VICTORIA, Str.
Ion Neculce nr. 70, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Jiquidi

  
(531) Clasificare Viena:270513; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02786
(151) 27.04.2012
(732) GURZAU ADRIAN, Str. Alexandru

Vaida Voievod nr. 14/65, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

UPL Uniunea Popular Liberală
 
(531) Clasificare Viena:020901; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02787
(151) 27.04.2012
(732) S.C. HOLCIM ROMANIA S.A.,

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

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Tenco. Zid si facut!
  

(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 construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02788
(151) 27.04.2012
(732) S.C. HOLCIM ROMANIA S.A.,

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

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Tenco. Formula 1 in zidarie si tencuiala
 
(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 construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02783
(151) 27.04.2012
(732) JIQUIDI MARILENA, Str. Ion

Neculce nr. 70, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) JIQUIDI ELENA VICTORIA, Str.
Ion Neculce nr. 70, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

aur Jiquidi
 
(531) Clasificare Viena:270509; 270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02789
(151) 27.04.2012
(732) S.C. COURBI ROM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 116-118, jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

COURBI

(591) Culori revendicate:gri (pantone cool
grey 11C), albastru (pantone 2925C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;

290104; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02784
(151) 27.04.2012
(732) JIQUIDI MARILENA, Str. Ion

Neculce nr. 70, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) JIQUIDI ELENA VICTORIA, Str.
Ion Neculce nr. 70, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

aurel Jiquidi

(531) Clasificare Viena:270509; 270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02785
(151) 27.04.2012
(732) JIQUIDI MARILENA, Str. Ion

Neculce nr. 70, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) JIQUIDI ELENA VICTORIA, Str.
Ion Neculce nr. 70, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

aurel Jiquidi

 
(531) Clasificare Viena:270509; 270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02816
(151) 02.05.2012
(732) S.C. TEX-GROUP S.R.L., Nr. 391A,

Jud. Mureş, 547367, CORUNCA
ROMANIA 

(540)

Coşar
  
(531) Clasificare Viena:020115; 110705;

130303;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţarea coşurilor de fum.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02796
(151) 02.05.2012
(732) UNIVERSITATEA DE STIINTE

AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA, B-dul. Mărăşti nr.
59, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

AGRICULTURE FOR LIFE - LIFE FOR
AGRICULTURE

(591) Culori revendicate:galben, verde
  
(531) Clasificare Viena:241708; 270112;

290102; 290103;  
(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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02817
(151) 02.05.2012
(732) S.C. ASI NATURE S.R.L., Str.

Constantin Noica nr. 7, Jud. Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(540)

BUNATATI DE TICHINDEAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31  Produse  agr i co l e ,  hor t i co le ,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02806
(151) 02.05.2012
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

PROTECTO DUOMAX
  

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

5 Produse pesticide pentru combaterea bolilor
foliare şi a fuzariozei la grâu şi ovăz şi a
principalelor boli de floarea soarelui şi rapiţă,
fungicid. 
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a pesticidelor permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02807
(151) 02.05.2012
(732) S.C. ANG LOGISTIC S.R.L., Str.

Avram Imbroane nr. 58, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

ANG LOGISTIC

(591) Culori revendicate:gri, albastru, negru

  

(531) Clasificare Viena:260323; 270517;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02818
(151) 02.05.2012
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRD SMS Banking

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare referitoare la controlul şi accesul în
timp real la conturile BRD, prin intermediul
telefonului mobil.
35 Publicitate şi afaceri; administraţie de
bunuri în domeniul financiar bancar.
36 Asigurare şi finanţare, expertise,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar; servicii bancare curente-controlul şi
accesului în timp real la conturile BRD, prin
intermediul telefonului mobil.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiecte şi cercetare în domeniul financiar
bancar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02797
(151) 02.05.2012
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

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

(540)

ARNOS

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
285C), galben (Pantone 134C)

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010316;

190305; 1919; 261113; 270501;
290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02808
(151) 02.05.2012
(732) S.C. NEONIX SECURITY S.R.L.,

Calea Cişnădiei nr. 9a, ap. 13, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

NEONIX SECURITY PREVENTIE
PROTECTIE PAZA

  
(531) Clasificare Viena:010104; 030701;

260115; 270112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02819
(151) 02.05.2012
(732) S.C. AGROSERV COLIBASI

S.R.L., Jud. Olt, , COMUNA
STREJESTI ROMANIA 

(540)

COLIBASI

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02809
(151) 02.05.2012
(732) ANCA DELIA DAVID, Al. Av. Ghe.

Stâlpeanu nr. 6, bl. 6, sc. A, ap. 13,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

clubul BeBelusilor
  
(531) Clasificare Viena:270504; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02810
(151) 02.05.2012
(732) S.C. CONTI GRUP S.R.L., Str. Poet

Barbu Mumuleanu nr. 16B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

conti grup CONSTRUIM HORECA
IMPREUNA
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:050520; 270507;

290101; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02820
(151) 02.05.2012
(732) CHIESI PHARMACEUTICALS

GMBH, Gonzagagasse 16/16,
A-1010, VIENA AUSTRIA 

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

(540)

VETIRA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02821
(151) 02.05.2012
(732) CHIESI PHARMACEUTICALS

GMBH, Gonzagagasse 16/16,
A-1010, VIENA AUSTRIA 

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

(540)

QUERSUS
  

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02811
(151) 02.05.2012
(732) S.C. CONTI GRUP S.R.L., Str. Poet

Barbu Mumuleanu nr. 16B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOPGASTRO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02827
(151) 02.05.2012
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,

Qua i  Jeanrenaud  3 ,  2000 ,
NEUCHÂTEL ELVETIA 

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

(540)

PARLIAMENT NIGHT BLUE

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

  
(531) Clasificare Viena:250503; 260424;

270510; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun, incluzând trabucuri, ţigarete, ţigări de
foi, tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de
pipă, tutun de mestecat, tutun de prizat; snus;
produse substituibile tutunului (fară uz
medical); articole pentru fumători; incluzând
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, cutii metalice pentru ţigarete,

p o r t - ţ i g a r e t e  ş i s c r u m i e r e ,  p i p e ,
aparatedebuzunarpentru rulat ţigarete;
brichete; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02812
(151) 02.05.2012
(732) S.C. FARMATRADE IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Lt. Aviator
Iuliu Tetrat nr.14, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

farmaGLOVES MĂNUŞI DE
EXAMINARE NESTERILE DIN LATEX

(591) Culori revendicate:gri (pantone 423C),
roşu (pantone 485C)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02799
(151) 02.05.2012
(732) S.C. SMART CLEAN S.R.L., Str.

Gh. Donici nr. 1bis, jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

Smart Clean

(591) Culori revendicate:bleu

  
(531) Clasificare Viena:020904; 260104;

260418; 270509; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
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 02828
(151) 02.05.2012
(732) S.C. ENEL ENERGIE S.A., Bd. Ion

Mihalache nr. 41-43, corp A, et. II,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Energia Eco
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02822
(151) 02.05.2012
(732) S . C .  P I C C O L O  M O N D O

TRADING S.R.L., Intr. Serdarului nr.
6, mansarda, ap. 405, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE MEAT FACTORY STEAK HOUSE

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

  
(531) Clasificare Viena:030412; 140113;

260415; 270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programare pentru calculatoare.
43 Servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară (hotel, motel, apartamente).
44 Servicii în domeniile veterinar şi agricol.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02829
(151) 02.05.2012
(732) S.C. ENEL ENERGIE S.A., Bd. Ion

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

(540)

Energie Regenerabilă
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02830
(151) 02.05.2012
(732) S.C. ENEL ENERGIE S.A., Bd. Ion

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

(540)

Energia Verde
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02813
(151) 02.05.2012
(732) S.C. LEO DECOR S.R.L., Aleea

Dealul Spirei nr. 18B, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

LEONARD'S Pentru clipele de echilibru!

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
18 Produse din piele şi imitaţii de piele;
geamantane şi valize, inclusiv casete din piele
sau înlocuitori, cutii din piele sau din imitaţie
de piele, curele din piele, etuiuri pentru chei
(marochinărie), genţi, genţi cu rotile, genţi
pentru documente, genţi pentru şcolari,
ghiozdane, îmbrăcăminte de mobilă din piele,
garnituri din piele pentru mobile, portmonee,
portofele, poşete, servicte(marochinărie), truse
de voiaj (marochinărie).
20 Mobilier inclusiv canapele, scaune, fotolii,
paturi (somiere), saltele, piese de mobilier,
produse din lemn.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02831
(151) 02.05.2012
(732) ROSIOARA IUSTIN GEORGE,

Bdul. Carol I nr. 30, et. 4, ap. 27,
sector 2, 020921, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Transylvanian Heritage
  

(531) Clasificare Viena:020101; 020102;
240108; 270501;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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 02800
(151) 02.05.2012
(732) S.C. ARROW RLD CONSULTING

S.R.L., Str. Dr. Lister nr. 1, prăvăliile
7 şi 8, , 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)

CAFE ROLAND 1811

(591) Culori revendicate:galben, negru,
maro

  
(531) Clasificare Viena:020702; 020716;

020718; 110304; 261113; 270501;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02814
(151) 02.05.2012
(732) S.C. KRONMEDICA S.R.L., Str.

Ciprian Porumbescu nr. 19, bl. A27,
sc. A, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

K CENTRUL MEDICAL
KRONMEDICA

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270301;

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

clase:
44 Servicii medicale inclusiv asistenţă
medicală, case de asistenţă medicală,
dispensare, servicii de îngrijirea bolnavilor,
servicii de medicină la distanţă, servicii de
sănătate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02801
(151) 02.05.2012
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

ZEBRA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse pesticide - produse pentru
distrugerea insectelor dăunătoare; insecticid.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a pesticidelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02815
(151) 02.05.2012
(732) S.C. TEX-GROUP S.R.L., Nr. 391A,

Jud. Mureş, 547367, CORUNCA
ROMANIA 

(540)

VULCAN
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(531) Clasificare Viena:031308; 130303;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparat pentru curăţat sobele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02823
(151) 02.05.2012
(732) ŞUCU CAMELIA GEORGETA,

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

(540)

ICONIC Class Studio
 

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

3 Parfumerie, săpunuri parfumate, uleiuri
esenţiale, cosmetice, produse pentru
înfrumuseţare, produse odorizante pentru
încăperi (prezentate sub orice formă, gen
uleiuri, esenţe, pot-pourri).
4 Ceară (lumânări decorative, lumânări
parfumate).
9 Calculatoare, echipamente pentru tratarea
informaţiei; aparate şi instrumente ştiinţifice,
n a u t i c e ,  g e o d e z i c e ,  f o t o g r a f i c e ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice.
11 Aparate de iluminat de orice tip, forma
dimensiune, cu orice destinaţie, şi din orice
material sau combinaţie de materiale,
seminee.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului; bijuterii.
16 Produse din hârtie şi carton, necuprinse în
alte clase; fotografii; reproduceri; reprezentări

grafice; papetărie; adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; articole pentru amenajarea birourilor
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; inclusiv
mobilier; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, articole de şelărie.
20 Mobile destinate amenajării interioare a
locuinţelor şi birourilor şi accesoriile acestora,
oglinzi, rame din materiale diverse, tablouri;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, suporturile acestora.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; produse din sticlă, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase de orice
dimensiuni, destinate amenajărilor interioare;
sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi masă, tapete din
material textil; lenjerie de pat, prosoape.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte, halate de
baie.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor (din orice
tip de material); tapete murale, nu din
materiale textile.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, activitatea agenţiilor de
publicitate; producerea materialelor
publicitare; închirierea spaţiilor şi materialelor
publicitare; gestiunea afacerilor comerciale;
consultanţă pentru afaceri; managementul
afacerilor; administraţie comercială; lucrări de
birou.
36 Afaceri financiare; management fiscal şi
financiar; afaceri imobiliare, activităţi
specifice agenţiilor imobiliare, închirierea,
subinchirierea, vînzarea-cumpărarea de
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imobile, managementul investiţiilor
imobiliare, dezvoltarea proiectelor imobiliare.
37 Construcţia de imobile de locuinţe şi
birouri, de ansambluri rezidenţiale, de toate
dimensiunile; reparaţi, renovări de construcţii,
restaurarea şi repararea obiectelor de mobilier;
servicii de instalaţii ale imobilelor.
39 Transport de mobilă, accesorii, aparate de
iluminat, obiecte de decoraţiuni; ambalarea şi
depozitarea acestora; livrarea de mobilă,
accesorii, aparate de iluminat, obiecte de
decoraţiuni.
41 Programe educative de instruire şi
divertisment pentru categorii sociale diverse;
organizarea de activităţi sportive şi culturale
pentru categori sociale diverse; organizarea şi
coordonarea de conferinţe, congrese,
seminarii, cursuri; organizarea de expoziţii în
scopuri educative şi culturale; organizarea de
compentiţii sportive, pe teme de educaţie;
publicarea de cărţi.
43 Bar-restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02833
(151) 02.05.2012
(732) PASOL ANA OCTAVIA, Str.

Anastasie Panu nr. 10, bl. B7, sc. 1, et.
2, ap. 9, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

zenda.ro

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

260116; 270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, inclusiv prin magazin on-line
via internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02802
(151) 02.05.2012
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

ZEPELIN
  

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

5 Produse pesticide; fungicid.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a pesticidelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02803
(151) 02.05.2012
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

TEBUSTAR
  

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

5 Produse pesticide - fungicid.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a pesticidelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02804
(151) 02.05.2012
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

RADIAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse pesticide - erbicid.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a pesticidelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02805
(151) 02.05.2012
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Rîului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

COMBI DUO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse pesticide, fungicide pentru
combaterea manei.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a pesticidelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02834
(151) 02.05.2012
(732) S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Muncii nr. 1, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

MASTER tube

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02835
(151) 02.05.2012
(732) FASHION CHEMICALS GMBH &

CO. KG, Isardamm 79 - 83, 82538,
GERETSRIED GERMANIA 

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

(540)

STANTEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice şi produse ajutătoare
(auxiliari) destinate utilizării în industria
textilă şi în industria pielăriei, în special
pentru vopsirea produselor textile şi a celor
din piele, produse ajutătoare (auxiliari) pentru
vopsire uniformă, agenţi de dispersare
(dispersanţi).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02824
(151) 02.05.2012
(732) ŞUCU CAMELIA GEORGETA,

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

(540)

ICONIC concept store
  

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

3 Parfumerie, săpunuri parfumate, uleiuri
esenţiale, cosmetice, produse pentru
înfrumuseţare, produse odorizante pentru
încăperi (prezentate sub orice formă, gen
uleiuri, esenţe, pot-pourri).
4 Ceară (lumânări decorative, lumânări
parfumate).
9 Calculatoare, echipamente pentru tratarea
informaţiei; aparate şi instrumente ştiinţifice,
n a u t i c e ,  g e o d e z i c e ,  f o t o g r a f i c e ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice.
11 Aparate de iluminat de orice tip, forma
dimensiune, cu orice destinaţie, şi din orice
material sau combinaţie de materiale,
seminee.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului; bijuterii.
16 Produse din hârtie şi carton, necuprinse în
alte clase; fotografii; reproduceri; reprezentări
grafice; papetărie; adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; articole pentru amenajarea birourilor
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; inclusiv
mobilier; geamantane şi valize; umbrele,
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umbrele de soare, bastoane, articole de şelărie.
20 Mobile destinate amenajării interioare a
locuinţelor şi birourilor şi accesoriile acestora,
oglinzi, rame din materiale diverse, tablouri;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, suporturile acestora.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; produse din sticlă, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase de orice
dimensiuni, destinate amenajărilor interioare;
sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi masă, tapete din
material textil; lenjerie de pat, prosoape.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte, halate de
baie.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor (din orice
tip de material); tapete murale, nu din
materiale textile.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, activitatea agenţiilor de
publicitate; producerea materialelor
publicitare; închirierea spaţiilor şi materialelor
publicitare; gestiunea afacerilor comerciale;
consultanţă pentru afaceri; managementul
afacerilor; administraţie comercială; lucrări de
birou.
36 Afaceri financiare; management fiscal şi
financiar; afaceri imobiliare, activităţi
specifice agenţiilor imobiliare, închirierea,
subinchirierea, vînzarea-cumpărarea de
imobile, managementul investiţiilor
imobiliare, dezvoltarea proiectelor imobiliare.
37 Construcţia de imobile de locuinţe şi
birouri, de ansambluri rezidenţiale, de toate
dimensiunile; reparaţi, renovări de construcţii,
restaurarea şi repararea obiectelor de mobilier;
servicii de instalaţii ale imobilelor.
39 Transport de mobilă, accesorii, aparate de

iluminat, obiecte de decoraţiuni; ambalarea şi
depozitarea acestora; livrarea de mobilă,
accesorii, aparate de iluminat, obiecte de
decoraţiuni.
41 Programe educative de instruire şi
divertisment pentru categorii sociale diverse;
organizarea de activităţi sportive şi culturale
pentru categori sociale diverse; organizarea şi
coordonarea de conferinţe, congrese,
seminarii, cursuri; organizarea de expoziţii în
scopuri educative şi culturale; organizarea de
compentiţii sportive, pe teme de educaţie;
publicarea de cărţi.
43 Bar-restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02790
(151) 27.04.2012
(732) S.C. RABBIT MEDIA S.R.L., Str.

Alunişului nr. 37, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VINURI DE TOP

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; materiale
de instruire sau învăţământ; reviste şi
publicaţii periodice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi redacţionale,
emisiuni radio-tv; publicare de texte;
reportaje.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02836
(151) 02.05.2012
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ALLNEUTRAL

(300) Prioritate invocată:
 1237973/12.12.2011/BX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru a fi folosite la spălatul rufelor;
preparatesubformădebalsam pentru ţesături
(fabric conditioning preparations) preparate
pentru a face ţesăturile moi (fabric softeners);
preparate pentru îndepartarea petelor;
preparate deodorizante şi de împrospătare
pentru a fi folosite pe îmbrăcăminte şi textile;
săpunuri de avivare (soaps for brightening
textiles); preparate pentru spălarea manuală a
hainelor şi materialelor textile; apret;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire; preparate pentru spălarea vaselor;
lichide de spălare (washing-up liquids);
şerveţele impregnate cu preparate şi substanţe
pentru curăţare şi lustruire; săpunuri;
preparate pentru spălarea mâinilor şi a
corpului; produse de parfumerie; apă de
toaletă; produse după ras (after shave); apă de
colonie; uleiuri esenţiale; deodorante şi
antiperspirante pentru uz personal; preparate
pentru îngrijirea scalpului şi a părului;
şampoane şi balsamuri (conditioners);
coloranţi pentru păr; produse pentru coafură;
pastă de dinţi; apă de gură pentru uz
nemedical; preparate pentru îngrijirea gurii şi
a  din ţ i lor ;  preparate de toaletă

nemedicamentoase; preparate pentru baie şi
pentru duş; preparate pentru îngrijirea pielii;
uleiuri, creme, unguente, tonice şi loţiuni
pentru piele; separate pentru bărbierit;
preparate pre-ras şi după ras; preparate pentru
depilare; preparate pentru bronzare şi pentru
protecţie împotriva soarelui; cosmetice;
preparate pentru machiaj şi pentru
îndepărtarea machiajului; vaselină (petroleum
jelly); preparate pentru îngrijirea buzelor;
pudră de talc; vată, beţisoare cu vată;
şerveţele, batistuţe sau tampoane de uz
cosmetic (cosmetic pads, tissues or wipes);
şerveţele, batistuţe sau tampoane de curăţire
impregnate sau pre-umezite (pre-moistened or
impregnated cleansing pads, tissues or wipes);
măşti de frumuseţe, pachete faciale (facial
packs); săpun medicinal; săpunuri şi geluri
dezinfectante; preparate pentru curăţare,
îngrijire, înfrumuseţare şi tratamentul pielii,
scalpului şi părului.
5 Dezinfectante; preparate igienice; preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, insectelor şi
animalelor dăunătoare; fungicide; germicide;
bactericide; paraziticide; algicide; insecticide;
preparate pentru distrugerea buruienilor;
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal; preparate pentru împrospătarea
aerului; preparate pentru combaterea
insectelor (insect repellents); produse
antiseptice; materiale de curăţire impregnate
cu dezinfectante; dezinfectante (altele decât
săpunurile dezinfectante) pentru uz casnic;
dezinfectante impregnate în şerveţele.
16 Produse de unică folosinţă pentru sugari şi
copii, scutece de unică folosinţă sau scutece,
garnituri scutec de unică folosinţă (disposable
diaper lines); scutece chilot realizate în
principal din hârtie (training pants made
primarily of paper), batistuţe şi şerveţele de
unică folosinţă (disposable wipes and tissues).
21 Materiale şi instrumente neelectrice, toate
pentru a fi folosite în scopuri de curăţare;
cârpe (cloth) de curăţare, de ştergere a
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prafului şi de lustruire; cârpe impregnate de
curăţare, de ştergere a prafului, de lustruire;
dispozitive de distribuire (dispensing device);
perii; tampoane (pads) pentru degresare sau
pentru curăţare; bureţi şi raclete de curăţire
(squeegees).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02825
(151) 02.05.2012
(732) ŞUCU CAMELIA GEORGETA,

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

(540)

ICONIC wine&food
  

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

3 Parfumerie, săpunuri parfumate, uleiuri
esenţiale, cosmetice, produse pentru
înfrumuseţare, produse odorizante pentru
încăperi (prezentate sub orice formă, gen
uleiuri, esenţe, pot-pourri).
4 Ceară (lumânări decorative, lumânări
parfumate).
9 Calculatoare, echipamente pentru tratarea
informaţiei; aparate şi instrumente ştiinţifice,
n a u t i c e ,  g e o d e z i c e ,  f o t o g r a f i c e ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice.
11 Aparate de iluminat de orice tip, forma
dimensiune, cu orice destinaţie, şi din orice
material sau combinaţie de materiale,
seminee.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului; bijuterii.
16 Produse din hârtie şi carton, necuprinse în

alte clase; fotografii; reproduceri; reprezentări
grafice; papetărie; adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; articole pentru amenajarea birourilor
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; inclusiv
mobilier; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, articole de şelărie.
20 Mobile destinate amenajării interioare a
locuinţelor şi birourilor şi accesoriile acestora,
oglinzi, rame din materiale diverse, tablouri;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, suporturile acestora.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; produse din sticlă, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase de orice
dimensiuni, destinate amenajărilor interioare;
sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi masă, tapete din
material textil; lenjerie de pat, prosoape.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte, halate de
baie.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor (din orice
tip de material); tapete murale, nu din
materiale textile.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, activitatea agenţiilor de
publicitate; producerea materialelor
publicitare; închirierea spaţiilor şi materialelor
publicitare; gestiunea afacerilor comerciale;
consultanţă pentru afaceri; managementul
afacerilor; administraţie comercială; lucrări de
birou.
36 Afaceri financiare; management fiscal şi
financiar; afaceri imobiliare, activităţi
specifice agenţiilor imobiliare, închirierea,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.5/2012/18

subinchirierea, vînzarea-cumpărarea de
imobile, managementul investiţiilor
imobiliare, dezvoltarea proiectelor imobiliare.
37 Construcţia de imobile de locuinţe şi
birouri, de ansambluri rezidenţiale, de toate
dimensiunile; reparaţi, renovări de construcţii,
restaurarea şi repararea obiectelor de mobilier;
servicii de instalaţii ale imobilelor.
39 Transport de mobilă, accesorii, aparate de
iluminat, obiecte de decoraţiuni; ambalarea şi
depozitarea acestora; livrarea de mobilă,
accesorii, aparate de iluminat, obiecte de
decoraţiuni.
41 Programe educative de instruire şi
divertisment pentru categorii sociale diverse;
organizarea de activităţi sportive şi culturale
pentru categori sociale diverse; organizarea şi
coordonarea de conferinţe, congrese,
seminarii, cursuri; organizarea de expoziţii în
scopuri educative şi culturale; organizarea de
compentiţii sportive, pe teme de educaţie;
publicarea de cărţi.
43 Bar-restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02837
(151) 02.05.2012
(732) A L  G H A Z A L I  W A J I H A

ALEXANDRA, Str. Gramont nr. 12,
ap. 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BOTUSAN GABRIELA SORINA,
Dr. Sării nr. 12, bl. V62, sc. 1, et. 4,
ap. 15, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAYARI PROJECT

  

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, software pentru
calculatoare.
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 02838
(151) 02.05.2012
(732) S.C. GEVECOM S.R.L., Bdul.

Timişoara nr. 104 E, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

gevecom Construim împreună

(591) Culori revendicate:albastru, gri, maro,
bleu
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(531) Clasificare Viena:020115; 020123;
070124; 260116; 270510; 290101;
290104; 290106;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02791
(151) 27.04.2012
(732) CAMELIA GEORGETA SUCU,

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

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

(540)

ABUNDIA PIATA DE GROS
BUCURESTI

  
(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 si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02826
(151) 02.05.2012
(732) ŞUCU CAMELIA GEORGETA,

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

(540)

IQONIQUE Class Studio
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumerie, săpunuri parfumate, uleiuri
esenţiale, cosmetice, produse pentru
înfrumuseţare, produse odorizante pentru
încăperi (prezentate sub orice formă, gen
uleiuri, esenţe, pot-pourri).
4 Ceară (lumânări decorative, lumânări
parfumate).
9 Calculatoare, echipamente pentru tratarea
informaţiei; aparate şi instrumente ştiinţifice,
n a u t i c e ,  g e o d e z i c e ,  f o t o g r a f i c e ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
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aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice.
11 Aparate de iluminat de orice tip, forma
dimensiune, cu orice destinaţie, şi din orice
material sau combinaţie de materiale,
seminee.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului; bijuterii.
16 Produse din hârtie şi carton, necuprinse în
alte clase; fotografii; reproduceri; reprezentări
grafice; papetărie; adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj; materiale pentru
artişti; articole pentru amenajarea birourilor
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; inclusiv
mobilier; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, articole de şelărie.
20 Mobile destinate amenajării interioare a
locuinţelor şi birourilor şi accesoriile acestora,
oglinzi, rame din materiale diverse, tablouri;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, suporturile acestora.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; produse din sticlă, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase de orice
dimensiuni, destinate amenajărilor interioare;
sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi masă, tapete din
material textil; lenjerie de pat, prosoape.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte, halate de
baie.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor (din orice
tip de material); tapete murale, nu din
materiale textile.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

35 Publicitate, activitatea agenţiilor de
publicitate; producerea materialelor
publicitare; închirierea spaţiilor şi materialelor
publicitare; gestiunea afacerilor comerciale;
consultanţă pentru afaceri; managementul
afacerilor; administraţie comercială; lucrări de
birou.
36 Afaceri financiare; management fiscal şi
financiar; afaceri imobiliare, activităţi
specifice agenţiilor imobiliare, închirierea,
subinchirierea, vînzarea-cumpărarea de
imobile, managementul investiţiilor
imobiliare, dezvoltarea proiectelor imobiliare.
37 Construcţia de imobile de locuinţe şi
birouri, de ansambluri rezidenţiale, de toate
dimensiunile; reparaţi, renovări de construcţii,
restaurarea şi repararea obiectelor de mobilier;
servicii de instalaţii ale imobilelor.
39 Transport de mobilă, accesorii, aparate de
iluminat, obiecte de decoraţiuni; ambalarea şi
depozitarea acestora; livrarea de mobilă,
accesorii, aparate de iluminat, obiecte de
decoraţiuni.
41 Programe educative de instruire şi
divertisment pentru categorii sociale diverse;
organizarea de activităţi sportive şi culturale
pentru categori sociale diverse; organizarea şi
coordonarea de conferinţe, congrese,
seminarii, cursuri; organizarea de expoziţii în
scopuri educative şi culturale; organizarea de
compentiţii sportive, pe teme de educaţie;
publicarea de cărţi.
43 Bar-restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02792
(151) 27.04.2012
(732) CAMELIA GEORGETA SUCU,

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

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

(540)

ABUNDIA PIATA DE GROS
BUCURESTI

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1788), maro (pantone 476 şi 4365)

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270501;

290101; 290107;  
(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 si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi

flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02793
(151) 27.04.2012
(732) IUGULESCU NICOLETA ELENA,

Str. Câmpul Pipera nr. 1B, Judeţul
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

JoyDeals
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; broşuri, materiale publicitare;
fascicole publicitare, cataloage, prospecte;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
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sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
d e  b i r o u ;  p u b l i c a r e  t e x t e
publicitare;regruparea în avantajul terţilor a
produselor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02794
(151) 27.04.2012
(732) POPOVICI MARIA RODICA, Str.

Ciocarliei nr. 30, judeţul Maramureş,
, BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Perfect smile

(591) Culori revendicate:verde
 
(531) Clasificare Viena:050713; 270501;

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

clase:
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02795
(151) 27.04.2012
(732) POPOVICI MARIA RODICA, Str.

Ciocarliei nr. 30, judeţul Maramureş,
, BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Zâmbet perfect

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270501;

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

clase:
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00451
(151) 26.01.2012
(732) S.C. PICNIC MEDIA S.R.L., Str.

Av. Radu Beller nr. 9, et. 2, ap. 8,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLEAR FISHING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în special organizare de festivaluri,
târguri, expoziţii cu scop comercial.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜




