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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 5/2012/saptamana 19
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02370
04.05.2012 S.C. BELLES MARKS

CONSULTING S.R.L.
ALEXANDER THE NEW TSAR

2 M 2012
02528

07.05.2012 COSTIN POPESCU Soarecele in siloz

3 M 2012
02529

07.05.2012 COSTIN POPESCU Muzeul Publicităţii Româneşti

4 M 2012
02530

07.05.2012 S.C. CAP COMPAS S.R.L. CAP

5 M 2012
02531

07.05.2012 S.C. NUCLEOS FARMA S.R.L. Nucleos Farma

6 M 2012
02532

07.05.2012 S.C. NUCLEOS FARMA S.R.L. Nucleoran

7 M 2012
02533

07.05.2012 S.C. NUCLEOS FARMA S.R.L. Nucleomid

8 M 2012
02534

07.05.2012 S.C. NUCLEOS FARMA S.R.L. Nuclizol

9 M 2012
02627

09.05.2012 ASOCIATIA COMUNITATEA COMUNITATEA Câştigi Ajutând !

10 M 2012
02722

03.05.2012 S.C. FREIDA-VET S.R.L. FREIDAVet

11 M 2012
02798

05.05.2012 POPESCU TRAIAN IUSTIN
POPESCU VIORICA CORINA

SERVICIUL ROMÂN PENTRU
COMBATEREA IGRASIEI ŞI
MUCEGAIULUI

12 M 2012
02839

03.05.2012 S.C. SAIKO MEDIA & SIGNS
S.R.L.

SAIKO MEDIA & SIGNS

13 M 2012
02840

03.05.2012 MITU BOGDAN VIOREL TapeShop

14 M 2012
02841

03.05.2012 S.C. FORADEX S.A. FORADEX Drilling since 1939

15 M 2012
02842

03.05.2012 S.C. HORECA EXPERT S.R.L. R&G Romeo & Giulietta BALLROOM

16 M 2012
02843

03.05.2012 S.C. RIOMATEX S.R.L. brainovici

17 M 2012
02844

03.05.2012 S.C. MEDIA VISION S.R.L. PLATESC PENTRU TINE

18 M 2012
02845

03.05.2012 S.C. MEDIA VISION S.R.L. GREU DE AGATAT
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19 M 2012
02846

03.05.2012 HOLCIM (ROMANIA) S.A. Holcim formula 1

20 M 2012
02847

03.05.2012 VLADICA SIMONA MARIA AM Avocatul Medicului dă valoare
actului medical

21 M 2012
02848

03.05.2012 VLADICA SIMONA MARIA AP AVOCATUL PACIENTULUI
dreptul tău la sănătate

22 M 2012
02850

03.05.2012 S.C. SMART FITNESS S.R.L. MOVE ON live your dream!

23 M 2012
02851

03.05.2012 S.C. SMART FITNESS S.R.L. MOVE ON live your dream!

24 M 2012
02852

03.05.2012 S.C. SMART FITNESS S.R.L. MOVE ON live your dream!

25 M 2012
02853

03.05.2012 S.C. SMART FITNESS S.R.L. MOVE ON live your dream!

26 M 2012
02854

03.05.2012 BUTA BOGDAN IOAN ZS Ziarul Studenţesc

27 M 2012
02855

03.05.2012 BUTA BOGDAN IOAN COLLEGE CLUB

28 M 2012
02856

03.05.2012 SECUREANU ADRIAN
PANDELE LIVIU

DIABETOFORTE

29 M 2012
02857

03.05.2012 SECUREANU ADRIAN
PANDELE LIVIU

ULTRAMEN

30 M 2012
02858

03.05.2012 S.C. GREEN NET S.A. MUZEUL PARFUMULUI

31 M 2012
02859

03.05.2012 S.C. ASI NATURE S.R.L. ŢICHINDEAL

32 M 2012
02861

03.05.2012 S.C. KIDS DENTAL S.R.L. Kids dental

33 M 2012
02862

08.05.2012 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. GLOBAL PLAST MEREU LA
DISPOZITIA DUMNEAVOASTRA!

34 M 2012
02863

03.05.2012 S.C. PETROCART S.A. Din grijă pentru natură.Din grijă
pentru oameni.

35 M 2012
02864

03.05.2012 S.C. NLIGHT INTERACTIVE
S.R.L.

SOSETARIA

36 M 2012
02865

03.05.2012 SIMIONESCU MONICA Cookie

37 M 2012
02866

03.05.2012 SIMIONESCU MONICA Cookie
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38 M 2012
02867

03.05.2012 S.C. SPEED S.R.L. VIN LITURGIC Alb dulce
MILOSTIVIRE

39 M 2012
02868

03.05.2012 S.C. SPEED S.R.L. VIN LITURGIC Roşu dulce
MILOSTIVIRE

40 M 2012
02869

03.05.2012 S.C. ENERO PROD S.R.L. O L Tv Magazin

41 M 2012
02870

03.05.2012 S.C. ARTCOS DESIGN S.R.L. xcommerce

42 M 2012
02871

03.05.2012 S.C. EXPRESS CAFFE S.R.L. Express Caffe

43 M 2012
02872

03.05.2012 JITARU FLORIN RADU max fit keep your health

44 M 2012
02873

05.05.2012 CRACIUN IOAN CIPRIAN Cico

45 M 2012
02874

03.05.2012 MARK ANTHONY
INTERNATIONAL S.R.L.

mike's hard lemonade

46 M 2012
02875

03.05.2012 S.C. CATENA S.R.L. FINILUCE

47 M 2012
02876

03.05.2012 S.C. EDITURA URANUS S.R.L. eu EDITURA URANUS

48 M 2012
02877

03.05.2012 STANCIU CRISTIAN FIBONACCI

49 M 2012
02878

03.05.2012 S.C. OPTIMUS MEDICA S.R.L. S.C. OPTIMUS MEDICA S.R.L.

50 M 2012
02879

03.05.2012 S.C. RTC PROFFICE
EXPERIENCE S.A.

RTC: pentru biroul tău orice

51 M 2012
02880

03.05.2012 S.C. AURVIVANI COMEXIM
S.R.L.

SILVER APROFISHCC

52 M 2012
02881

03.05.2012 GOOD BROTHER HOLDING
GROUP Co., LTD

HEROWAY

53 M 2012
02882

04.05.2012 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. ATELIER DE IDEI UNICA

54 M 2012
02883

04.05.2012 BEST ADVERTISING &
CONSULT S.R.L.

best advertising Happy To Bring You
Awareness

55 M 2012
02884

04.05.2012 BOGDAN FILCEA LIGA PROFESIONISTA DE
HANDBAL

56 M 2012
02885

04.05.2012 BOGDAN FILCEA CLUBUL SPORTIV OTOPENI
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57 M 2012
02886

04.05.2012 S.C. ROMAGREGATE S.R.L. ROMAGREGATE

58 M 2012
02887

04.05.2012 GOUDIAN UNITED POWER
TECHNOLOGY CO., LTD.,

CUP

59 M 2012
02888

04.05.2012 GOUDIAN UNITED POWER
TECHNOLOGY CO., LTD.,

GOUDIAN UNITED POWER

60 M 2012
02889

04.05.2012 MARIN ION CODRU SYMPHONIA MUNDI - CANTUS
MUNDI

61 M 2012
02890

04.05.2012 MARIN ION CODRU EUROARTE

62 M 2012
02891

04.05.2012 S.C. NAPOGUARD S.R.L. GLOBAL SECURITY STRATEGY

63 M 2012
02892

04.05.2012 EUROWEB ROMANIA S.A. EUROWEB YOUR BUSINESS
NETWORK

64 M 2012
02893

04.05.2012 ASOCIATIA KINETIC THERAPY Asociaţia Kinetic Therapy

65 M 2012
02894

04.05.2012 S.C. SUBLIROM CO S.R.L. sublirom co.

66 M 2012
02895

04.05.2012 G.L. PHARMA GES M.B.H. NEMEDAN

67 M 2012
02896

04.05.2012 SPF CHISU-GRUP S.R.L. SPF CHISU GRUP

68 M 2012
02897

04.05.2012 SPF CHISU-GRUP S.R.L. CHISU

69 M 2012
02898

04.05.2012 CRETU SORIN CRAMA BOHOTIN

70 M 2012
02899

04.05.2012 TIBA FOOD-SOCIETE
ANONYME

OLIVARI MEDITERRANEAN OLIVE
OIL

71 M 2012
02900

04.05.2012 FLIGHT CENTRE LIMITED FCm TRAVEL SOLUTIONS

72 M 2012
02901

04.05.2012 FLIGHT CENTRE LIMITED FCM TRAVEL SOLUTIONS

73 M 2012
02902

07.05.2012 S.C. FLOREASCA EVOLUTION
S.R.L.

Sky Tower

74 M 2012
02903

07.05.2012 S.C. DEMAND GROUP S.R.L. CARVIT - VEHICLES IN TRANSIT

75 M 2012
02904

07.05.2012 S.C. LUMIDAN COMPANY
S.R.L.

LUMIDAN COMPANY
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76 M 2012
02905

07.05.2012 S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L. DEEP FRESH

77 M 2012
02906

07.05.2012 S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L. ERYTRO

78 M 2012
02907

07.05.2012 S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L. MOTOX

79 M 2012
02908

07.05.2012 S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L. DARKWIN

80 M 2012
02909

07.05.2012 S.C. D-TOYS S.R.L. ART PUZZLE

81 M 2012
02910

07.05.2012 S.C. PUNT OPTIC S.R.L. P PUNCT OPTIC

82 M 2012
02911

07.05.2012 MBD LIMITED CASH COW

83 M 2012
02912

07.05.2012 S.C. INTERSTAR CHIM S.A.

84 M 2012
02913

07.05.2012 JOFER MANAGEMENT CORP LARAWAFERS

85 M 2012
02914

07.05.2012 S.C. CROSSPOINT FINANCE
S.R.L.

crosspoint

86 M 2012
02915

07.05.2012 URSULEANU GABRIEL
BOGDAN

SmartCorporate.Ro între
profesionişti

87 M 2012
02916

07.05.2012 URSULEANU GABRIEL
BOGDAN

SmartWeddings.Ro nunţi cu stil

88 M 2012
02917

07.05.2012 URSULEANU GABRIEL
BOGDAN

SmartGraduation.Ro baluri şi
festivităţi

89 M 2012
02918

07.05.2012 VASILE VIOREL A.R.A.D. 89 Asociaţia
Revoluţionarilor Anticomunişti din
Decembrie 89

90 M 2012
02919

07.05.2012 VIATA DE APOI S.R.L. memoris

91 M 2012
02920

07.05.2012 PRIMARUL ORASULUI
TOPOLOVENI

DRUMUL CARELOR

92 M 2012
02921

07.05.2012 URSULEANU GABRIEL
BOGDAN

SmartCaterings.Ro ca la carte

93 M 2012
02922

07.05.2012 S.C. TOIA DUO S.R.L. corvinia ca la noi acas'!

94 M 2012
02923

07.05.2012 FUNDATIA DE AJUTOR
MEDICAL PROFILAXIS

City Doctors
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95 M 2012
02924

07.05.2012 S.C. IPORO COM S.R.L. Galleria art and coffee

96 M 2012
02925

07.05.2012 S.C. H & E REINERT S.R.L. TRAPEZ

97 M 2012
02926

07.05.2012 S.C. EDELWEISS S.R.L. EDELWEISS TRAVEL

98 M 2012
02927

07.05.2012 S.C. MOCASINO SHOES S.R.L. CIAO BELLA

99 M 2012
02928

07.05.2012 CONSILIUL JUDETEAN ALBA Alba

100 M 2012
02929

07.05.2012 S.C. METALBAC & FARBE S.A. AQUAMARK 3A

101 M 2012
02930

07.05.2012 S.C. METALBAC & FARBE S.A. QUARTZ FV 5009-3

102 M 2012
02931

07.05.2012 S.C. METALBAC & FARBE S.A. SPRAYPLAST

103 M 2012
02932

07.05.2012 S.C. METALBAC & FARBE S.A. FARBE CROMATIC

104 M 2012
02933

07.05.2012 S.C. METALBAC & FARBE S.A. FARBEPLAST

105 M 2012
02934

07.05.2012 S.C. METALBAC & FARBE S.A. FARBE AMBIENT

106 M 2012
02935

07.05.2012 S.C. SUN FAST IMPEX S.R.L. sunrise

107 M 2012
02936

07.05.2012 S.C. SUN FAST IMPEX S.R.L. HOTEL SUN

108 M 2012
02937

07.05.2012 S.C. CONTINENTAL FAST LINE
S.R.L.

CFL CONTINENTAL FAST LINE
your quality center

109 M 2012
02938

07.05.2012 S.C. ELCO S.R.L. Tipografia ELCO

110 M 2012
02939

07.05.2012 GOKCEN CARMEN AQUA DI ROSSI

111 M 2012
02940

07.05.2012 S.C. PRIMA WAREHOUSE
S.R.L.

PRIMA warehouse

112 M 2012
02941

07.05.2012 S.C. URANIA FARM S.R.L. URANIA FARM

113 M 2012
02942

07.05.2012 S.C. URANIA FARM S.R.L. FARMACIA URANIA

114 M 2012
02943

07.05.2012 S.C. URANIA FARM S.R.L. URANIA
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115 M 2012
02944

07.05.2012 S.C. M&G FARM S.R.L. M&G

116 M 2012
02945

07.05.2012 S.C. M&G FARM S.R.L. FARMACIA M&G

117 M 2012
02946

07.05.2012 S.C. M&G FARM S.R.L. M&G FARM

118 M 2012
02947

07.05.2012 S.C. MEDPLASTIK
TEHNOLOGY S.R.L.

FARMACIA MEDFARM

119 M 2012
02948

07.05.2012 S.C. MEDPLASTIK
TEHNOLOGY S.R.L.

MEDFARM

120 M 2012
02949

07.05.2012 S.C. MEDPLASTIK
TEHNOLOGY S.R.L.

PHARMA HOLDING

121 M 2012
02950

07.05.2012 MARIA ANDREI TIBERIU

122 M 2012
02951

07.05.2012 MARIA ANDREI TIBERIU HaHaHa

123 M 2012
02952

07.05.2012 PARTIDUL DEMOCRAT
LIBERAL - ORGANIZAŢIA
JUDEŢEANĂ PRAHOVA

PRAHOVA TA 2012

124 M 2012
02953

07.05.2012 S.C. RENTROP & STRATON -
GRUP DE EDITURĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
S.R.L.

MC MANAGER CLUB Bogatie
Sanatate Succes

125 M 2012
02954

07.05.2012 THE CONCENTRATE
MANUFATURING COMPANY
OF IRELAND, AN IRISH
CORPORATION

VALEA IZVOARELOR

126 M 2012
02956

08.05.2012 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

p PRIMA TV VERDE-N FAŢĂ cu
Cristina Ţopescu

127 M 2012
02957

08.05.2012 SERKAN ERDUR Laboquick

128 M 2012
02958

08.05.2012 S.C. EMPORIS NETWORKS
S.R.L.

Powerlaptop.ro

129 M 2012
02959

08.05.2012 S.C. RAZMED S.R.L. Virility Max

130 M 2012
02961

08.05.2012 S.C. BELLES MARKS
CONSULTING S.R.L.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

131 M 2012
02963

08.05.2012 S.C. CONTINENTAL HOTELS
S.A.

ORA DE BERE

132 M 2012
02964

08.05.2012 S.C. DERNION IMPEX S.R.L. GREIFMAN
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133 M 2012
02965

08.05.2012 S.C. TECHNOSYS S.R.L. TECHNOSYS

134 M 2012
02966

08.05.2012 THE AMERICAN
INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST LLC

AMERICAN INTERNATIONAL
SCHOOL OF BUCHAREST

135 M 2012
02967

08.05.2012 THE AMERICAN
INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST LLC

AISB VAMPIRES

136 M 2012
02968

08.05.2012 THE AMERICAN
INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST LLC

AMERICAN INTERNATIONAL
SCHOOL OF BUCHAREST

137 M 2012
02969

08.05.2012 S.C. SUD EST GROUP S.R.L. Sănătatea dumneavoastră contează
pentru noi!

138 M 2012
02971

08.05.2012 ASOCIATIA CLUBUL ROMAN
DE MOBILA S.R.L.

ACRM Asociaţia Clubul Român de
Mobilă

139 M 2012
02972

08.05.2012 LEORDA DIEGO ANTONIO Dr.Radiator

140 M 2012
02973

08.05.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

BCR Partener Mobil

141 M 2012
02974

08.05.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Cont Propriu BCR

142 M 2012
02975

08.05.2012 VLADILA BOGDAN
CONSTANTIN

ElectronicDoctor

143 M 2012
02976

08.05.2012 S.C. TRES FACTORY S.R.L. ŞTIINŢA ORGANIZĂRII RUTELOR

144 M 2012
02977

08.05.2012 S.C. ROM ANTIK S.R.L. NETOX

145 M 2012
02978

08.05.2012 S.C. BLUE SHARK S.R.L. BlueShark

146 M 2012
02979

08.05.2012 GEORGE IVANESCU URMA

147 M 2012
02980

08.05.2012 GEORGE IVANESCU AMPRENTA

148 M 2012
02982

08.05.2012 S.C. COLD TECHNIC GROUP
S.R.L.

CTG COLD TECHNIC GROUP

149 M 2012
02983

08.05.2012 S.C. EQVUS IMPEX S.R.L. Centrul de echitaţie DIANA Pasiune
şi Profesionalism

150 M 2012
02984

08.05.2012 S.C. ACTIV COFFEE
SERVICES S.R.L.

BUNA DIMINEATA! Caffe
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151 M 2012
02985

08.05.2012 S.C. LIVADA ADVERTISING
S.R.L.

THEPROMOTION.RO

152 M 2012
02986

08.05.2012 S.C. LIVADA ADVERTISING
S.R.L.

appsolut.

153 M 2012
02987

08.05.2012 ŞTEFAN CĂRĂDEANU MARIN ORA DE LECTURĂ

154 M 2012
02988

08.05.2012 S.C. LOVELY SHOES S.R.L. LIVIE AND LUCA

155 M 2012
02989

08.05.2012 ADRIAN DINESCU Evenimente Live

156 M 2012
02991

08.05.2012 THE CONCENTRATE
MANUFATURING COMPANY
OF IRELAND, AN IRISH
CORPORATION

VALEA IZVOARELOR

157 M 2012
02993

08.05.2012 CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCAT PALOS LAURA

DOGTOWN NICIODATĂ
NEGLIJAŢI. ÎNTOTDEAUNA
PROTEJAŢI

158 M 2012
02994

09.05.2012 S.C. ROMVAL SECURITY
SYSTEM S.R.L.

RVSS ROMVAL SECURITY
SYSTEM

159 M 2012
02995

09.05.2012 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. CURCANITO

160 M 2012
02996

09.05.2012 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L.

161 M 2012
02997

09.05.2012 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. DON CURCAN

162 M 2012
02998

09.05.2012 S.C. GRAL MEDICAL S.R.L. Cardul de sanatate cu acumulare
Favor

163 M 2012
02999

09.05.2012 S.C. PISCINE LAGHETTO EAST
S.R.L.

Wellness LAGHETTO

164 M 2012
03000

09.05.2012 SMOCHINA MARIUS PETRICĂ MUSTĂCIOSU'

165 M 2012
03002

09.05.2012 CASA DE AUTOR RECIPROC A
SALARIATILOR PETROSANI
IFN

CAR SALARIATI PETROSANI IFN

166 M 2012
03003

09.05.2012 REVESZ ANDREA P.F.A. Endea tested on friends

167 M 2012
03005

09.05.2012 S.C. B.D.G. CREATIV S.R.L. CLEOPATRA CREATIV

168 M 2012
03006

09.05.2012 WAVE PHARMA LIMITED FORTINERV
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169 M 2012
03007

09.05.2012 S.C. FLAVUS INVESTITII S.R.L. CORESI BUSINESS PARK

170 M 2012
03008

09.05.2012 S.C. FLAVUS INVESTITII S.R.L. CORESI BUSINESS PARK

171 M 2012
03009

09.05.2012 S.C. ERTRAG S.R.L. PINKOLA

172 M 2012
03010

09.05.2012 IRINESCU BOGDAN-DANIEL MOO loves you, too

173 M 2012
03012

09.05.2012 S.C. MEDIA DIVISION S.R.L. SPARK CHESS

174 M 2012
03014

09.05.2012 S.C. SAPTE SPICE S.A. La moară

175 M 2012
03015

09.05.2012 BANU CLAUDIU GEORGE PISICA MOV EXPERIENTA MIAU

176 M 2012
03016

09.05.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DEMASCAREA

177 M 2012
03017

09.05.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DĂ-TE MARE!

178 M 2012
03018

09.05.2012 S.C. MULTI NR S.R.L. creează cadou

179 M 2012
03019

09.05.2012 S.C. LUTRIX S.R.L. Lutrix

180 M 2012
03020

09.05.2012 ASCOCIATIA CLUBUL JIUL
PETROSANI

ASOCIATIA CLUBUL JIUL
PETROSANI 1919

181 M 2012
03021

09.05.2012 S.C. JOLIE DESIGN &
CONSULTANTA S.R.L.

JDC EXPERTS

182 M 2012
03022

09.05.2012 S.C. JOLIE DESIGN &
CONSULTANTA S.R.L.

JOLIE BOUTIQUE MINUNĂŢII
PENTRU COPII

183 M 2012
03023

09.05.2012 POPA MIRCEA the synergy webs Expanding Online

184 M 2012
03024

09.05.2012 S.C. MACROMEX S.R.L. CORSO

185 M 2012
03025

09.05.2012 S.C. MACROMEX S.R.L. CORSO GELATO

186 M 2012
03026

09.05.2012 CRETU DUMITRU
CRETU VASILE PAUL
CRETU ANTOANETA

JOHNNY RADUCANU

187 M 2012
03027

09.05.2012 MOICA IOAN T THESAURUS
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

188 M 2012
03028

09.05.2012 SAVA SILVIU Glamour Just a lifestyle

189 M 2012
03029

09.05.2012 MOCANU VASILE-HORIA Vointa Poporului

190 M 2012
03030

09.05.2012 S.C. LARA GAMES & TOYS
S.R.L.

green play kids friendly toys

191 M 2012
03031

09.05.2012 S.C. XOR IT SYSTEMS S.R.L. XOR IT SYSTEMS

192 M 2012
00332

23.04.2012 S.C. BTK BETONIK SRL BTK Betonick
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(210) M 2012 02370
(151) 04.05.2012
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA 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)

ALEXANDER THE NEW TSAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02528
(151) 07.05.2012
(732) COSTIN POPESCU, Str. Emanoil

Porumbaru nr. 3, et. 1, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet individual Alexandru
Harsany, Str. Pădurii nr. 9, judeţ Ilfov
CORBEANCA

(540)

Soarecele in siloz

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

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, precum şi orice obiecte de artă din
lemn, ceară, plastic sau alte materiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02529
(151) 07.05.2012
(732) COSTIN POPESCU, Str. Emanoil

Porumbaru nr. 3, et. 1, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet individual Alexandru
Harsany, Str. Pădurii nr. 9, judeţ Ilfov
CORBEANCA

(540)

Muzeul Publicităţii Româneşti

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02530
(151) 07.05.2012
(732) S.C. CAP COMPAS S.R.L., Str. Lev

Tolstoi nr. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) Cabinet individual Alexandru
Harsany, Str. Pădurii nr. 9, judeţ Ilfov
CORBEANCA

(540)

CAP
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02531
(151) 07.05.2012
(732) S.C. NUCLEOS FARMA S.R.L.,

Str. Slăveşti nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet individual Alexandru
Harsany, Str. Pădurii nr. 9, judeţ Ilfov
CORBEANCA

(540)

Nucleos Farma

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02532
(151) 07.05.2012
(732) S.C. NUCLEOS FARMA S.R.L.,

Str. Slăveşti nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet individual Alexandru
Harsany, Str. Pădurii nr. 9, judeţ Ilfov
CORBEANCA

(540)

Nucleoran

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02533
(151) 07.05.2012
(732) S.C. NUCLEOS FARMA S.R.L.,

Str. Slăveşti nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet individual Alexandru
Harsany, Str. Pădurii nr. 9, judeţ Ilfov
CORBEANCA

(540)

Nucleomid

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02534
(151) 07.05.2012
(732) S.C. NUCLEOS FARMA S.R.L.,

Str. Slăveşti nr. 5, et. 1, ap. 2, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet individual Alexandru
Harsany, Str. Pădurii nr. 9, judeţ Ilfov
CORBEANCA

(540)

Nuclizol

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02627
(151) 09.05.2012
(732) ASOCIATIA COMUNITATEA, Str.

Maltopol nr. 30, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMUNITATEA Câştigi Ajutând !

  
(531) Clasificare Viena:020723; 070108;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02722
(151) 03.05.2012
(732) S.C. FREIDA-VET S.R.L., Şos.

Naţională 190, sc. B, et. 3, ap. 16, Jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

FREIDAVet

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020503; 020521;

260201; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02798
(151) 05.05.2012
(732) POPESCU TRAIAN IUSTIN, Str.

Putna nr. 7, bl. 7, ap. 18, jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(732) POPESCU VIORICA CORINA, Str.
Putna nr. 7, bl. 7, ap. 18, jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

SERVICIUL ROMÂN PENTRU
C O M B A T E R E A  I G R A S I E I  Ş I
MUCEGAIULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02859
(151) 03.05.2012
(732) S.C. ASI NATURE S.R.L., Str.

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

(540)

ŢICHINDEAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02856
(151) 03.05.2012
(732) SECUREANU ADRIAN, Str.

Grădiştea Floreştilor nr. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

DIABETOFORTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02857
(151) 03.05.2012
(732) SECUREANU ADRIAN, Str.

Grădiştea Floreştilor nr. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii
Române nr. 88, judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ULTRAMEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02861
(151) 03.05.2012
(732) S.C. KIDS DENTAL S.R.L., Str. Gh.

Lazăr bl. 85, et. 10, ap. 39, judeţul
Timiş , 300386, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Kids dental
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(531) Clasificare Viena:020523; 270301;
270504;  

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

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02839
(151) 03.05.2012
(732) S.C. SAIKO MEDIA & SIGNS

S.R.L., Str. Posada nr. 3, camera 2,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SAIKO MEDIA & SIGNS

(591) Culori revendicate:verde (pantone 376
C), gri (pantone 7540 C)

  
(531) Clasificare Viena:250722; 261102;

270510; 270515; 290103; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat.
35 Publicitate.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02862
(151) 08.05.2012
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L., Str.

Sold. Tina Petre nr. 3, bl. L34, sc. 2,
et. 9, ap. 97, sector 3, 030403,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GLOBAL PLAST MEREU LA
DISPOZITIA DUMNEAVOASTRA!

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

  
(531) Clasificare Viena:241721; 260112;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili şi
substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitile
pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
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metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase. 
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02840
(151) 03.05.2012
(732) MITU BOGDAN VIOREL, Şos.

Nordului nr. 96Z, et. 1, ap. 13, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TapeShop

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02850
(151) 03.05.2012
(732) S.C. SMART FITNESS S.R.L., Str.

Ion Brezoianu nr. 27, parter, cam. 5, 8,
9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOVE ON live your dream!

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270509;

270510; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02863
(151) 03.05.2012
(732) S.C. PETROCART S.A., B-dul

Decebal nr. 171, judeţul Neamţ, 5600,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

(540)

Din grijă pentru natură.Din grijă pentru
oameni.

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02851
(151) 03.05.2012
(732) S.C. SMART FITNESS S.R.L., Str.

Ion Brezoianu nr. 27, parter, cam. 5, 8,
9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOVE ON live your dream!

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:020108; 270503;

270509; 270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02852
(151) 03.05.2012
(732) S.C. SMART FITNESS S.R.L., Str.

Ion Brezoianu nr. 27, parter, cam. 5, 8,
9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOVE ON live your dream!

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020108; 270503;

270509; 270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02841
(151) 03.05.2012
(732) S.C. FORADEX S.A., Str. Cpt. Av.

Gheorghe Demetriade nr. 14, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FORADEX Drilling since 1939

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 261112;

270510; 290103; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import - export.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
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 02853
(151) 03.05.2012
(732) S.C. SMART FITNESS S.R.L., Str.

Ion Brezoianu nr. 27, parter, cam. 5, 8,
9, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOVE ON live your dream!

(591) Culori revendicate:gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:020108; 270503;

270509; 270510; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02842
(151) 03.05.2012
(732) S.C. HORECA EXPERT S.R.L.,

B-dul Mamaia nr. 284, Depozit nr. 5,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900280,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

R&G Romeo & Giulietta BALLROOM

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

  
(531) Clasificare Viena:240115; 240907;

260118; 270522; 290101; 290102;
290107;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02854
(151) 03.05.2012
(732) BUTA BOGDAN IOAN, Calea

Floreşti nr. 75, ap. 7, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

ZS Ziarul Studenţesc
  
(531) Clasificare Viena:200707; 260118;

270502;  
(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 tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
39 Transport; ambalarea şi depozitare de
marfuri, organizare de călătorii, inclusiv
distribuirea de publicaţii de orice fel şi anume:
ziare, reviste, cărţi.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv publicare de
texte (cu excepţia celor publicitare), publicare
de cărţi; editarea de publicaţii de orice fel şi
anume: ziare, reviste, cărţi.
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 02864
(151) 03.05.2012
(732) S.C. NLIGHT INTERACTIVE

S.R.L., Str. Tulcea nr. 26, bl. L2, ap.
19, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

SOSETARIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Ciorapi, şosete.
35 Servicii de promovare; publicitate;
regruparea în avantajul terţilor a produselor de
îmbrăcăminte, mai ales ciorapi şi sosete(cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comerţ electronic prin intermediul
unor pagini web. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02855
(151) 03.05.2012
(732) BUTA BOGDAN IOAN, Calea

Floreşti nr. 75, ap. 7, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

COLLEGE CLUB

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010105; 240107;

270105; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02869
(151) 03.05.2012
(732) S.C. ENERO PROD S.R.L., Str.

Sevastopol nr. 2, et. 4 (Clădirea Olt
Proiect), jud. Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(540)

O L Tv Magazin

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; ziare; reviste, cărţi,
reviste, periodice, produse de imprimerie;
articole pentru legătorie, fotografii; papetărie,
materiale de instruire sau de învăţământ,
clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi de import export;
publicitate prin mass media.
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38 Telecomunicaţii; transmitere de programe
Tv.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare şi editare de
cărţi, reviste, ziare, periodice; realizare de
emisiuni Tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02843
(151) 03.05.2012
(732) S.C. RIOMATEX S.R.L., Str.

Tăbăcari bl. 12, sc. A, ap. 6, Jud.
Braşov,  505200,  FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

(540)

brainovici

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02870
(151) 03.05.2012
(732) S.C. ARTCOS DESIGN S.R.L.,

B-dul Republicii nr. 28/35, jud.
Maramureş, 430201, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

xcommerce

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02844
(151) 03.05.2012
(732) S.C. MEDIA VISION S.R.L., Bd.

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

(540)

PLATESC PENTRU TINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02871
(151) 03.05.2012
(732) S.C. EXPRESS CAFFE S.R.L., Şos.

Sărărie nr. 18, jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

Express Caffe

(591) Culori revendicate:gri, maro

  
(531) Clasificare Viena:110304; 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 02846
(151) 03.05.2012
(732) HOLCIM (ROMANIA) S.A., Calea

Floreasca nr. 169A, Clădirea B, et. 7şi
8, sector 1, 014459, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Holcim formula 1

  
(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 02858
(151) 03.05.2012
(732) S.C. GREEN NET S.A., Str. George

Constantinescu nr. 2, et. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MUZEUL PARFUMULUI

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

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
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.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare;caractere tipografice; clişee, hârtie,
carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, produse de imprimerie.
21 Sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia

sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii editoriale şi redacţionale
pentru texte publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02865
(151) 03.05.2012
(732) SIMIONESCU MONICA, B-dul 1

Decembrie 1918, bl. 142, et. 2, ap. 8,
judeţul Mureş, 544045, TG-MUREŞ
ROMANIA 

(540)

Cookie

(591) Culori revendicate:roşu, mov, roz,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020523; 020901;

090701; 090719; 270502; 270504;
290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Materiale video- filme audio conţinând şi
desene animate. 
16 Materiale tipărite; materiale promoţionale
tipărite.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte (linie
vestimentară). 
28 Jocuri, jucării;
35 Servicii de publicitate; promovarea de
lucrări din ţară şi străinătate. 
38 Transmitere de emisiuni educative. 
40 Servicii de imprimare pe materiale textile
. 
41 Editare cărţi; activităţi educative;
organizarea de campanii cu rol de educare,
perfecţionare, instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02847
(151) 03.05.2012
(732) VLADICA SIMONA MARIA, Str.

Plutasilor nr. 52, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AM Avocatul Medicului dă valoare
actului medical

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  (531) Clasificare Viena:170302; 270501;
270509; 270510; 270511; 290101;
290104;  

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor ; lucrări de birou; servicii de
secretariat; licenţe de servicii si produse
pentru terţi, materiale publicitare, prezentare
de produse prin toate mijloacele de
comunicare, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping; informaţii şi
sfaturi comerciale, pentru consumatori;
căutare de informaţii în fişiere informatice,
pentru terţi; căutare de sponsorizare;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
comunicări; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; servicii de consiliere pentru
conducerea afacerilor; sprijin în conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
difuzarea de anunţuri publicitare; distribuire
de materiale publicitare broşuri, prospecte,
imprimate; reproducere de documente;
organizare de expoziţii relaţii publice.
41 Educaţie; instruire; activităţi educative;
organizarea de manifestări şi expoziţii
educative; organizarea şi conducerea de
conferinţe, colocvii, congrese, seminarii,
simpozioane, workshop-uri; formare practică;
cursuri prin corespondenţă; exploatarea
pu b l i c a ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; consiliere în domeniul
educaţie şi orientare profesională; publicare de
texte, altele decât textile publicitare; publicare
on-line a cărţilor şi periodicelor.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
servicii de arbitraj; cercetări judiciare;
cercetări juridice; cluburi pentru întâlniri;
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agenţii de detectivi; agenţii de supraveghere
nocturnă; protecţie civilă; consultanţă în
materie de securitate; servicii de contencios;
escortă personală; mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02872
(151) 03.05.2012
(732) JITARU FLORIN RADU, Str.

Constantin Lacea nr.12, Judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 1 1 2 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

(540)

max fit keep your health

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260410;

260418; 270510; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02873
(151) 05.05.2012
(732) CRACIUN IOAN CIPRIAN, B-dul

Pandurilor nr. 94, ap. 10, jud. Mureş,
5 4 0 4 8 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) INTELMMI CONSULT S.R.L., Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

Cico

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

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02848
(151) 03.05.2012
(732) VLADICA SIMONA MARIA, Str.

Plutasilor nr. 52, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AP AVOCATUL PACIENTULUI dreptul
tău la sănătate

(591) Culori revendicate:ciclamen, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; lucrări de birou; servicii de
secretariat; licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, materiale publicitare; publicitate
prin orice mijloace: on-line, printr-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune; informaţii şi sfaturi
pentru consumatori; căutare de informaţii în
fişiere informatice, pentru terţi; căutare de
sponsorizare; comunicări; difuzarea de
anunţuri publicitare; distribuire de materiale
publicitare, broşuri, prospecte, imprimate;
reproducere de documente; organizare de
expoziţii cu caracter comercial; relaţii publice.

41 Educaţie; instruire; activităţi educative;
organizarea de manifestări şi expoziţii
educative; organizarea şi conducerea de
conferinţe, colocvii, congrese, seminarii,
simpozioane, workshop-uri; formare practică;
cursuri prin corespondenţă; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; consiliere în domeniul
educaţie şi orientare profesională; publicare de
texte, altele decât textile publicitare; publicare
on-line a cărţilor şi periodicelor. 
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
servicii de arbitraj; cercetări judiciare;
cercetări juridice; cluburi pentru întâlniri;
agenţii de supraveghere nocturnă; protecţie
civilă; consultanţă în materie de securitate;
servicii de contencios; escortă personală;
mediere; îngrijirea persoanelor la domiciliu;
persoane de companie, însoţire în societate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02866
(151) 03.05.2012
(732) SIMIONESCU MONICA, B-dul 1

Decembrie 1918, bl. 142, et. 2, ap. 8,
judeţul Mureş, 544045, TG-MUREŞ
ROMANIA 

(540)

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

9 Materiale video- filme audio conţinând şi
desene animate. 
16 Materiale tipărite; materiale promoţionale
tipărite.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte (linie
vestimentară). 
28 Jocuri, jucării;
35 Servicii de publicitate; promovarea de
lucrări din ţară şi străinătate. 
38 Transmitere de emisiuni educative. 
40 Servicii de imprimare pe materiale textile
. 
41 Editare cărţi; activităţi educative;
organizarea de campanii cu rol de educare,
perfecţionare, instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02874
(151) 03.05.2012
(732) M A R K  A N T H O N Y

INTERNATIONAL S.R.L., Parker
House, Wildey Business House
Wildey Road, , ST MICHAEL
BARBADOS 

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

(540)

mike's hard lemonade

(531) Clasificare Viena:050712; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02875
(151) 03.05.2012
(732) S.C. CATENA S.R.L., Bd. C.A.

Rosetti, nr. 1, jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

FINILUCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02879
(151) 03.05.2012
(732) S . C .  R T C  P R O F F I C E

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

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

(540)

RTC: pentru biroul tău orice

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,

etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02880
(151) 03.05.2012
(732) S.C. AURVIVANI COMEXIM

S.R.L., Str. Hasmas nr. 23, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SILVER APROFISHCC

  
(531) Clasificare Viena:270525;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Articole sportive şi de pescuit, undiţe,
lansete, gută, ace şi momeli artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02881
(151) 03.05.2012
(732) GOOD BROTHER HOLDING

GROUP Co., LTD, Xujiawei Village,
Daxi Town, , WENLING CITY
CHINA CN

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

(540)

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

clase:
25 Îmbrăcăminte; pălării; încălţăminte; brâuri;
trusouri (îmbrăcăminte).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02845
(151) 03.05.2012
(732) S.C. MEDIA VISION S.R.L., Bd.

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

(540)

GREU DE AGATAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02867
(151) 03.05.2012
(732) S.C. SPEED S.R.L., Str. Călărasi nr.

3, jud. Vaslui, , HUSI ROMANIA 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

VIN LITURGIC Alb dulce
MILOSTIVIRE
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02868
(151) 03.05.2012
(732) S.C. SPEED S.R.L., Str. Călărasi nr.

3, jud. Vaslui, , HUSI ROMANIA 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

VIN LITURGIC Roşu dulce
MILOSTIVIRE
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(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270524;  

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

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02876
(151) 03.05.2012
(732) S.C. EDITURA URANUS S.R.L.,

Str. Melineşti nr. 7, sector 4, 040795,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eu EDITURA URANUS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
16 Imprimate, jurnale, periodice, cărţi.
35 Servicii editoriale legate de alte publicaţii,
broşuri, pliante, fascicole.
41 Editarea de cărţi din literatura română şi
străină, broşuri, pliante, fascicole.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02877
(151) 03.05.2012
(732) STANCIU CRISTIAN, Al. Lirei nr.

7, bl. FC17, sc. A, ap. 2, jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

FIBONACCI
  
(531) Clasificare Viena:031107; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică: restaurante,
hoteliere, închirieri temporare, rezervare hotel,
motel, pensiuni, camping; cattering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02878
(151) 03.05.2012
(732) S.C. OPTIMUS MEDICA S.R.L.,

Str. G-ral Grigore Bălan nr. 7, jud.
Bistriţa Năsăud, 420094, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

S.C. OPTIMUS MEDICA S.R.L.
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(531) Clasificare Viena:030724;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02897
(151) 04.05.2012
(732) SPF CHISU-GRUP S.R.L., Str.

Plevnei nr. 47, Judeţul Maramureş, ,
SIGHETU MARMAŢIEI ROMANIA

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

(540)

CHISU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 02892
(151) 04.05.2012
(732) EUROWEB ROMANIA S.A.,

str.Lipscani , Centrul Nouveau nr.102,
bl.CORP A , et.3 , sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROWEB YOUR BUSINESS
NETWORK

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270511;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02898
(151) 04.05.2012
(732) CRETU SORIN, Sat Bohotin nr. 513,

J u d e ţu l  I a ş i ,  ,  C O M U N A
RADUCANENI ROMANIA 

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

(540)

CRAMA BOHOTIN

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
roz, cărămiziu, crem, maro, mov

  
(531) Clasificare Viena:061907; 061909;

070109; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri de origine controlată din arealul
Bohotin.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02893
(151) 04.05.2012
(732) ASOCIATIA KINETIC THERAPY,

Str. Lt. Victor Manu, nr. 38, bl. E1, sc.
A, et. 2, ap. 10, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Asociaţia Kinetic Therapy

(591) Culori revendicate:albastru
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  (531) Clasificare Viena:011108; 020117;
020723; 290104;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02899
(151) 04.05.2012
(732) T I B A  F O O D - S O C I E T E

ANONYME, Zone Industrielle Ben
Arous 2013 (en face de marche de
gros), ,  TUNISIA 

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

(540)

OLIVARI MEDITERRANEAN OLIVE
OIL

  (531) Clasificare Viena:050317; 270507;
270515;  

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

29 Ulei de măsline.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02887
(151) 04.05.2012
(732) GOUDIAN UNITED POWER

TECHNOLOGY CO., LTD.,, Nr.16
Xisihuanzhong Road, Building 1, 8 th
Floor, Haidian District, 100039,
BEIJING CHINA 

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

(540)

CUP

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
7 Dispozitive cu  reglaj electric generatoare de
electricitate; maşinării eoliene cu reglaj
electric; maşinării eoliene şi accesorii ale
acestora; dinamuri; generatoare de
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electricitate; roţi pentru maşini de lucru;
turbine hidraulice; motoare şi mecanisme
hidraulice; maşinării cu motoare de apă.
37 Servicii de instalaţii, intreţinere şi reparaţii
pentru dispozitive cu reglaj electric
generatoare de electricitate; instalaţii,
intreţinere, şi reparaţii pentru maşinării
eoliene cu reglaj electric şi pentru accesoriile
acestora; instalaţii, intreţinere şi reparaţii
pentru roţile maşinilor de lucru; instalaţii,
intreţinere şi reparaţii pentru maşinării;
instalarea, intreţinerea şi repararea
dinamurilor; instalarea intreţinerea şi
repararea echipamentelor hardware; furnizarea
de informaţii privind instalarea, intreţinerea şi
repararea echipamentelor electrice; servicii de
protecţie împotriva ruginii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02900
(151) 04.05.2012
(732) FLIGHT CENTRE LIMITED,

Level 2, 545 Queen Street, 4000,
B R I S B A N E  A U S T R A L I A
QUEENSLAND

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

(540)

FCm TRAVEL SOLUTIONS

  (531) Clasificare Viena:270509; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de călătorii, servicii oferite de
agenţi de călătorii cuprinse în aceasta clasă,
incluzând servicii de transport al pasagerilor;
servicii de călătorii aeriene; servicii de
închiriere de maşini; servicii de transport
rutier; servicii de transport feroviar; servicii
de transport pe mare; rezervări de servicii
călătorie şi transport (booking and reservation
of travel and transport services); servicii de
rezervare de bilete de călătorie; servicii de
informaţii turistice; servicii de organizare de
croaziere şi tururi/vizite turistice (sighseeing);
servicii de pachete de vacantă (package
holiday services); servicii de transport aerian;
servicii de transport şi livrare de produse;
servicii on line de cercetare pentru rezervare
de călătorii (on line services of searching for,
reserving and booking travel); servicii de
informare şi sfătuire în legătură cu toate
serviciile menţionate mai sus; furnizarea on
line a tuturor serviciilor menţionate mai sus.
43 Servicii oferite de agenţii de călătorii
cuprinse în această clasa incluzând organizare
de cazare (arranging accomodation), rezervări
la cazare (booking accomodation), rezervări la
hoteluri (making hotel reservations), rezervări
la cazare (reserving accomodation); rezervări
de cazare hoteliera (reserving hotel
accomodation); servicii de informare,
consultanţă şi sfătuire în legătură cu aceste
servicii; furnizarea on line a tuturor serviciilor
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02888
(151) 04.05.2012
(732) GOUDIAN UNITED POWER

TECHNOLOGY CO., LTD.,, Nr.16
Xisihuanzhong Road, Building 1, 8 th
Floor, Haidian District, 100039,
BEIJING CHINA 

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

(540)

GOUDIAN UNITED POWER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Dispozitive cu reglaj electric generatoare de
electricitate; maşinării eoliene cu reglaj
electric; maşinării eoliene şi accesorii ale
acestora; dinamuri; generatoare de
electricitate; roţi pentru maşini de lucru;
turbine hidraulice; motoare şi mecanisme
hidraulice; maşinării cu motoare de apă.
37 Servicii de instalaţii, intreţinere şi reparaţii
pentru dispozitive cu reglaj electric
generatoare de electricitate; instalaţii,
intreţinere, şi reparaţii pentru maşinării
eoliene cu reglaj electric şi pentru accesoriile
acestora; instalaţii, intreţinere şi reparaţii
pentru roţile maşinilor de lucru; instalaţii,
intreţinere şi reparaţii pentru maşinării;
instalarea, intreţinerea şi repararea
dinamurilor; instalarea intreţinerea şi
repararea echipamentelor hardware; furnizarea
de informaţii privind instalarea, intreţinerea şi
repararea echipamentelor electrice; servicii de
protecţie împotriva ruginii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02882
(151) 04.05.2012
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector
2, 020337, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ATELIER DE IDEI UNICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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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 02901
(151) 04.05.2012
(732) FLIGHT CENTRE LIMITED,

Level 2, 545 Queen Street, 4000,
B R I S B A N E  A U S T R A L I A
QUEENSLAND

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

(540)

FCM TRAVEL SOLUTIONS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de călătorii, servicii oferite de
agenţi de călătorii cuprinse în aceasta clasă,
incluzând servicii de transport al pasagerilor;
servicii de călătorii aeriene; servicii de
închiriere de maşini; servicii de transport
rutier; servicii de transport feroviar; servicii
de transport pe mare; rezervări de servicii
călătorie şi transport (booking and reservation
of travel and transport services); servicii de
rezervare de bilete de călătorie; servicii de
informaţii turistice; servicii de organizare de
croaziere şi tururi/vizite turistice (sighseeing);
servicii de pachete de vacantă (package
holiday services); servicii de transport aerian;

servicii de transport şi livrare de produse;
servicii on line de cercetare pentru rezervare
de călătorii (on line services of searching for,
reserving and booking travel); servicii de
informare şi sfătuire în legătură cu toate
serviciile menţionate mai sus; furnizarea on
line a tuturor serviciilor menţionate mai sus.
43 Servicii oferite de agenţii de călătorii
cuprinse în această clasa incluzând organizare
de cazare (arranging accomodation), rezervări
la cazare (booking accomodation), rezervări la
hoteluri (making hotel reservations), rezervări
la cazare (reserving accomodation); rezervări
de cazare hoteliera (reserving hotel
accomodation); servicii de informare,
consultanţă şi sfătuire în legătură cu aceste
servicii; furnizarea on line a tuturor serviciilor
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02894
(151) 04.05.2012
(732) S.C. SUBLIROM CO S.R.L., Str. B.

Ferme nr. 2, Jud. Otopeni, , ILFOV
ROMANIA 

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

(540)

sublirom co.

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:110303; 270508;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02895
(151) 04.05.2012
(732) G.L. PHARMA GES M.B.H.,

Schlossplatz, nr. 1, A-8502,
LANNACH AUSTRIA 

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

(540)

NEMEDAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02883
(151) 04.05.2012
(732) BEST ADVERTISING &

CONSULT S.R.L., Str. Bucovina nr.
2, bl. F1, sc. B, ap. 21, sector 3,
030393, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

best advertising Happy To Bring You
Awareness

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020908; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02889
(151) 04.05.2012
(732) MARIN ION CODRU, Via Al

Rocolo 20, 6900, LUGANO
MASSAGNO ELVETIA 

(540)

SYMPHONIA MUNDI - CANTUS
MUNDI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02890
(151) 04.05.2012
(732) MARIN ION CODRU, Via Al

Rocolo 20, 6900, LUGANO
MASSAGNO ELVETIA 

(540)

EUROARTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02884
(151) 04.05.2012
(732) BOGDAN FILCEA, Str. Domnişori

nr. 8, bl. 8E, sc. A, et. 4, ap. 17, jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

LIGA PROFESIONISTA DE HANDBAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02896
(151) 04.05.2012
(732) SPF CHISU-GRUP S.R.L., Str.

Plevnei nr. 47, Judeţul Maramureş, ,
SIGHETU MARMAŢIEI ROMANIA

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

(540)

SPF CHISU GRUP

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:051304; 270515;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie;

flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 02891
(151) 04.05.2012
(732) S.C. NAPOGUARD S.R.L., Str.

Moţilor nr. 99, judeţul Cluj, 400370,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GLOBAL SECURITY STRATEGY

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010117; 010506;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
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alarmă pentru auto şi pentru imobile; montare
de sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electrice de control acces şi
supraveghere video. 
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
42 Creare şi menţinere site web. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02885
(151) 04.05.2012
(732) BOGDAN FILCEA, Str. Domnişori

nr. 8, bl. 8E, sc. A, et. 4, ap. 17, jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV OTOPENI

  
(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 02886
(151) 04.05.2012
(732) S.C. ROMAGREGATE S.R.L., Str.

Carol Davila nr. 105-107, et. 1, ap. 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMAGREGATE

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1375C), albastru (Pantone 541C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260416;

261113; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02914
(151) 07.05.2012
(732) S.C. CROSSPOINT FINANCE

S.R.L., B-dul Agronomiei nr. 8-16, bl.
N. 3-1, ap. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

crosspoint

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

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

clase:
35 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management; dezvoltare (promovare)
imobiliară; Cumpărarea şi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii.
36 Intermedieri financiare; administrarea
pieţelor financiare; activităţi de intermediere
a tranzacţiilor financiare; închirierea şi
subinchirierea de bunuri imobilare proprii sau
închiriate; agenţii imobiliare; administrarea
imobilelor pe bază de comision sau contract.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02915
(151) 07.05.2012
(732) U R S U L E A N U  G A B R I E L

BOGDAN, Str. Avram Iancu, nr. 32,
Jud. Prahova, 105600, CÂMPINA
ROMANIA 

(540)

SmartCorporate.Ro între profesionişti

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02902
(151) 07.05.2012
(732) S.C. FLOREASCA EVOLUTION

S.R.L., Bdul. Dimitrie Pompeiu nr.
6A, et. 1, camera A7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sky Tower

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

  
(531) Clasificare Viena:261107; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02932
(151) 07.05.2012
(732) S.C. METALBAC & FARBE S.A.,

DN 11, KM 10, judeţul Bacău,
607305, COMUNA MĂGURA
ROMANIA 

(540)

FARBE CROMATIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02944
(151) 07.05.2012
(732) S.C. M&G FARM S.R.L., Str. I.T.

Becherescu nr. 10, judeţul Dolj, ,
BĂILEŞTI ROMANIA 

(540)

M&G

(591) Culori revendicate:verde
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(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02903
(151) 07.05.2012
(732) S.C. DEMAND GROUP S.R.L., Str.

Jigodin nr. 55, Judeţul Harghita,
530123, MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

CARVIT - VEHICLES IN TRANSIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02945
(151) 07.05.2012
(732) S.C. M&G FARM S.R.L., Str. I.T.

Becherescu nr. 10, judeţul Dolj, ,
BĂILEŞTI ROMANIA 

(540)

FARMACIA M&G

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02926
(151) 07.05.2012
(732) S.C. EDELWEISS S.R.L. ,

Str.Bucureşti nr. 64, bl. 805, sc. B, ap.
55, jud. Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

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

(540)

EDELWEISS TRAVEL

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

  
(531) Clasificare Viena:050519; 060104;

180323; 270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02904
(151) 07.05.2012
(732) S.C. LUMIDAN COMPANY S.R.L.,

Aleea Cetăţuia nr. 1, bl. M21, sc. 4, et.
1, ap. 203, sector 6, 060833,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUMIDAN COMPANY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.
45 Servicii funerare; servicii oferite unor
persoane pentru evenimente sociale; servicii
de escortă.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02946
(151) 07.05.2012
(732) S.C. M&G FARM S.R.L., Str. I.T.

Becherescu nr. 10, judeţul Dolj, ,
BĂILEŞTI ROMANIA 

(540)

M&G FARM



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 5/2012/19

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02916
(151) 07.05.2012
(732) U R S U L E A N U  G A B R I E L

BOGDAN, Str. Avram Iancu, nr. 32,
Jud. Prahova, 105600, CÂMPINA
ROMANIA 

(540)

SmartWeddings.Ro nunţi cu stil

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02905
(151) 07.05.2012
(732) S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L.,

Str. Prelungirea Ghencea, nr. 46A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEEP FRESH

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

clase:
3 Produse de curăţat şi produse de toaletă;
beţişoare de urechi; dischete demachiante.
5 Şerveţele umede (de uz igienic).
35 Servicii de import; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor: şerveţele
umede, beţişoare de urechi, dischete
demachiante, produse de curăţat şi produse de
toaletă (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Transport; ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02933
(151) 07.05.2012
(732) S.C. METALBAC & FARBE S.A.,

DN 11, KM 10, judeţul Bacău,
607305, COMUNA MĂGURA
ROMANIA 

(540)

FARBEPLAST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02947
(151) 07.05.2012
(732) S.C. MEDPLASTIK TEHNOLOGY

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 9, bl.
23B, sc. 1, ap. 3, judeţul Dolj,
0200676, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

FARMACIA MEDFARM

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02948
(151) 07.05.2012
(732) S.C. MEDPLASTIK TEHNOLOGY

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 9, bl.
23B, sc. 1, ap. 3, judeţul Dolj,
0200676, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

MEDFARM

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
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distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02906
(151) 07.05.2012
(732) S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L.,

Str. Prelungirea Ghencea, nr. 46A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ERYTRO

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Spray mobilă, silicon auto, deodorant de uz
personal, spumă de păr, spumă de ras, produse
de curăţat, produse de toaletă, săpunuri,
parfumerie, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Rezervă aparat de cameră, spray (odorizant)
cameră.
35 Servicii de import; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a următoarelor produse:
rezervă aparat cameră, spray (odorizant)
cameră, spray mobilă, silicon auto, gaz
brichetă, deodorant, spumă de păr, spumă de
ras, produse de curăţat, produse de toaletă,
săpunuri, parfumerie, cosmetice, loţiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor

(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02917
(151) 07.05.2012
(732) U R S U L E A N U  G A B R I E L

BOGDAN, Str. Avram Iancu, nr. 32,
Jud. Prahova, 105600, CÂMPINA
ROMANIA 

(540)

SmartGraduation.Ro baluri şi festivităţi

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02949
(151) 07.05.2012
(732) S.C. MEDPLASTIK TEHNOLOGY

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 9, bl.
23B, sc. 1, ap. 3, judeţul Dolj,
0200676, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

PHARMA HOLDING

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02921
(151) 07.05.2012
(732) U R S U L E A N U  G A B R I E L

BOGDAN, Str. Avram Iancu, nr. 32,
Jud. Prahova, 105600, CÂMPINA
ROMANIA 

(540)

SmartCaterings.Ro ca la carte

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02907
(151) 07.05.2012
(732) S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L.,

Str. Prelungirea Ghencea, nr. 46A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
5 Spray insecticid.
35 Servicii de import; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a spray-ului insecticid (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02934
(151) 07.05.2012
(732) S.C. METALBAC & FARBE S.A.,

DN 11, KM 10, judeţul Bacău,
607305, COMUNA MĂGURA
ROMANIA 

(540)

FARBE AMBIENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02908
(151) 07.05.2012
(732) S.C. OLIVIA COSMETICS S.R.L.,

Str. Prelungirea Ghencea, nr. 46A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DARKWIN

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270502;

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

clase:
3 Produse de curăţat şi produse de toaletă.
5 Şerveţele umede (de uz igienic).
35 Servicii de import; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor: şerveţele
umede, produse de curăţat şi produse de
toaletă (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Transport; ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02918
(151) 07.05.2012
(732) VASILE VIOREL, Str. Plopilor bl.

A3, sc. A, et. 3, ap. 14, Jud. Constanţa,
905500, MANGALIA ROMANIA 

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

(540)

A.R.A.D. 89 Asociaţia Revoluţionarilor
Anticomunişti din Decembrie 89

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

  
(531) Clasificare Viena:240701; 270515;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02909
(151) 07.05.2012
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

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

(540)

ART PUZZLE

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:210114; 260418;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02927
(151) 07.05.2012
(732) S.C. MOCASINO SHOES S.R.L.,

Bivolaria, nr. 574F, Judetul Suceava,
, VICOVU DE SUS ROMANIA 

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

(540)

CIAO BELLA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02950
(151) 07.05.2012
(732) MARIA ANDREI TIBERIU, Str.

Bibescu Vodă nr. 15, bl.A, sc.B, ap.1,
judeţul Argeş, , PITESTI ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:verde, violet

  
(531) Clasificare Viena:040504; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-uri (inclusiv înregistrate); DVD-uri
(inclusiv înregistrate); Blu-ray (inclusiv
înregistrate); memorii flash; carduri de
memorie (compact flash, SD, SDHC, SDXC,
Micro SD, Micro SDHC, memory stick);
HDD-uri (inclusiv externe), suporturi media
(memorii), discuri optice (inclusiv
înregistrate), discuri magnetice (inclusiv
înregistrate), casete video şi audio (inclusiv
înregistrate).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; reviste, almanahuri,
albume, afişe, cărţi pentru anunţuri, caiete,
calendare (inclusiv calendare cu foi
detaşabile), carnete, cărţi, felicitări, pancarte
din hârtie sau carton, portrete, publicaţii,
reviste, reprezentări şi reproduceri grafice,
semne de carte, şerveţele de masă din hârtie,
tipărituri, ziare, reviste de benzi desenate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, bluze, berete,
bentiţe pentru cap, bentiţe pentru apărarea
urechilor, bandane, sandale de baie, chiloţi de
baie, costume de baie, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele; bocanci, body-uri,
cămăşi, ciorapi, cizme, colanţi, combinezoane
(îmbrăcăminte şi lenjerie de corp),
corsete,costume, costume de balmascat,
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cozoroace, cravate, desuuri, eşarfe, espadrile,
fulare, fuste, galoşi, glugi, gulere, haine de
stradă, impermeabile, încălţăminte sport,
încă l ţăminte  de plajă ,  mantouri ,
mănuşi(articole de îmbrăcăminte), jupoane,
lenjerie de corp, pălării, paltoane, papuci,
pardesie, pelerine, pijamale, pulovere, rochii,
şaluri, sandale, şube, şosete,tricouri, veste,
uniforme, sutiene.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, agenţii de publicitate, birouri de
plasare, căutare de sponsorizare, consiliere
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi,
cronica publicitară, difuzare (distribuire) de
eşantioane, difuzarea de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, gestionare de fişiere
informatice, administrare comerciala pentru
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, recrutare de
personal, prelucrare de texte, birouri de
plasare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
relaţii publice, pubicare de texte publicitare,
difuzare de material publicitar, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, publicitate
pe Internet, publicitate radiofonică şi
televizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, înregistrare de benzi
video, montaj pe benzi video, producţie de
filme pe benzi video, servicii de agenţii de
bilete (divertisment), servicii de animatori,
publicare de cărţi, studiori de cinema, servicii
de cluburi, servicii de compoziţie muzicală,
organizare de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare şi dirijare de
concerte, servicii de discotecă, informaţii în
materia de divertisment, divertisment

radiofonic şi televizat, exploatarea
echipamentelor de karaoke, exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l e c t r on i ce  on - l i ne
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare
de imagini digitale, închiriere de aparate
audio, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de posturi de radio şi televiziune,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şi de televiziune,
music-hall, servicii de orchestră, organizare de
baluri, organizare de competiţii sportive,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat) publicare de texte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02919
(151) 07.05.2012
(732) VIATA DE APOI S.R.L., Str.

Mândreşti nr. 14, camera 2, sector 5,
052315, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

memoris

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor; servicii de tăiere
şi debitare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; domenii de
internet.
43 Restaurante; cazare temporară.
45 Servicii funerare; servicii oferite unor
persoane pentru evenimente sociale, servicii
de escortă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02951
(151) 07.05.2012
(732) MARIA ANDREI TIBERIU, Str.

Bibescu Vodă nr. 15, bl.A, sc.B, ap.1,
judeţul Argeş, , PITESTI ROMANIA

(540)

HaHaHa

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-uri (inclusiv înregistrate); DVD-uri
(inclusiv înregistrate); Blu-ray (inclusiv
înregistrate); memorii flash; carduri de
memorie (compact flash, SD, SDHC, SDXC,
Micro SD, Micro SDHC, memory stick);
HDD-uri (inclusiv externe), suporturi media
(memorii), discuri optice (inclusiv
înregistrate), discuri magnetice (inclusiv
înregistrate), casete video şi audio (inclusiv
înregistrate).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi

articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; reviste, almanahuri,
albume, afişe, cărţi pentru anunţuri, caiete,
calendare (inclusiv calendare cu foi
detaşabile), carnete, cărţi, felicitări, pancarte
din hârtie sau carton, portrete, publicaţii,
reviste, reprezentări şi reproduceri grafice,
semne de carte, şerveţele de masă din hârtie,
tipărituri, ziare, reviste de benzi desenate.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
careservesc la acoperirea capului, bluze,
berete, bentiţe pentru cap, bentiţe pentru
apărarea urechilor, bandane, sandale de baie,
chiloţi de baie, costume de baie, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele; bocanci, body-uri,
cămăşi, ciorapi, cizme, colanţi, combinezoane
(îmbrăcăminte şi lenjerie de corp),
corsete,costume, costume debalmascat,
cozoroace, cravate, desuuri, eşarfe, espadrile,
fulare, fuste, galoşi, glugi, gulere, haine de
stradă, impermeabile, încălţăminte sport,
încă l ţăminte  de plajă ,  mantouri ,
mănuşi(articole de îmbrăcăminte), jupoane,
lenjerie de corp, pălării, paltoane, papuci,
pardesie, pelerine, pijamale, pulovere, rochii,
şaluri, sandale, şube, şosete,tricouri, veste,
uniforme, sutiene.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, agenţii de publicitate, birouri de
plasare, căutare de sponsorizare, consiliere
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi,
cronica publicitară, difuzare (distribuire) de
eşantioane, difuzarea de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), organizare
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, gestionare de fişiere
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informatice, administrare comerciala pentru
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, recrutare de
personal, prelucrare de texte, birouri de
plasare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
relaţii publice, pubicare de texte publicitare,
difuzare de material publicitar, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, publicitate
pe Internet, publicitate radiofonică şi
televizată.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, înregistrare de benzi
video, montaj pe benzi video, producţie de
filme pe benzi video, servicii de agenţii de
bilete (divertisment), servicii de animatori,
publicare de cărţi, studiori de cinema, servicii
de cluburi, servicii de compoziţie muzicală,
organizare de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizare şi dirijare de
concerte, servicii de discotecă, informaţii în
materia de divertisment, divertisment
radiofonic şi televizat, exploatarea
echipamentelor de karaoke, exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, reportaje
fotografice, fotografie, servicii de procesare
de imagini digitale, închiriere de aparate
audio, închirierea de înregistrări sonore,
închirierea de posturi de radio şi televiziune,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şi de televiziune,
music-hall, servicii de orchestră, organizare de
baluri, organizare de competiţii sportive,
organizarea de concursuri de frumuseţe,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat) publicare de texte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02935
(151) 07.05.2012
(732) S.C. SUN FAST IMPEX S.R.L.,

B-dul 1 Decembrie 1918 fn, jud. Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

sunrise

(591) Culori revendicate:bej, gri
(531) Clasificare Viena:260101; 260106;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02910
(151) 07.05.2012
(732) S.C. PUNT OPTIC S.R.L., Str.

Brebu nr. 5, bl. T5, sc.1, et. 3, ap. 47,
sector 2, 023671, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

P PUNCT OPTIC
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(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270512;

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

clase:
44 Servicii de optică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02920
(151) 07.05.2012
(732) P R I M A R U L  O R A S U L U I

TOPOLOVENI, Calea Bucureşti
nr.111, Judeţul Argeş, 115500,
TOPOLOVENI ROMANIA 

(540)

DRUMUL CARELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02936
(151) 07.05.2012
(732) S.C. SUN FAST IMPEX S.R.L.,

B-dul 1 Decembrie 1918 fn, jud. Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

HOTEL SUN

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02952
(151) 07.05.2012
(732) P A R T I D U L  D E M O C R A T

LIBERAL - ORGANIZAŢIA
JUDEŢEANĂ PRAHOVA, Str.
Basarabilor nr. 14, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

PRAHOVA TA 2012

(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02928
(151) 07.05.2012
(732) CONSILIUL JUDETEAN ALBA,

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

(540)

Alba

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270511;

290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02937
(151) 07.05.2012
(732) S.C. CONTINENTAL FAST LINE

S.R.L., Str. Părăşti nr. 52, jud. Argeş,
115400, MIOVENI ROMANIA 

(540)

CFL CONTINENTAL FAST LINE your
quality center

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
marfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02922
(151) 07.05.2012
(732) S.C. TOIA DUO S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 6, Jud. Hunedoara, ,
DEVA ROMANIA 

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

(540)
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corvinia ca la noi acas'!

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02953
(151) 07.05.2012
(732) S.C. RENTROP & STRATON -

G R U P  D E  E D I T U RĂ  Ş I
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
S.R.L., B-dul Naţiunile Unite nr. 4, bl.
107A, et. 7, Corp B7, Sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MC MANAGER CLUB Bogatie Sanatate
Succes

(531) Clasificare Viena:260118; 260418;
270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02938
(151) 07.05.2012
(732) S.C. ELCO S.R.L., Str. Nicolae

Mantu nr. 3, jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Tipografia ELCO

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

  
(531) Clasificare Viena:031301; 270501;

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

clase:
16 Afişe, albume, broşuri, caiete, cărţi;
tipărituri.
40 Servicii de legătorie; servicii de tipografie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02929
(151) 07.05.2012
(732) S.C. METALBAC & FARBE S.A.,

DN 11, KM 10, judeţul Bacău,
607305, COMUNA MĂGURA
ROMANIA 

(540)

AQUAMARK 3A

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02911
(151) 07.05.2012
(732) MBD LIMITED, Britannia House, 8.

Old Bakery Street, VAT number:
MT2057-9702, , VALLETTA
MALTA 

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

(540)

CASH COW

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
172 C), verde (pantone 361 C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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 02954
(151) 07.05.2012
(732) T H E  C O N C E N T R A T E

MANUFATURING COMPANY OF
I R E L A N D ,  A N  I R I S H
CORPORATION, Corner House, 20
Parliament Street, , HAMILTON
BERMUDE 

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

(540)

VALEA IZVOARELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Ape minerale şi aerate, ape aromatizate şi
alte băuturi ne-alcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02939
(151) 07.05.2012
(732) GOKCEN CARMEN, Str. Neajlov

nr. 96, jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

AQUA DI ROSSI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 03 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02930
(151) 07.05.2012
(732) S.C. METALBAC & FARBE S.A.,

DN 11, KM 10, judeţul Bacău,
607305, COMUNA MĂGURA
ROMANIA 

(540)

QUARTZ FV 5009-3

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02912
(151) 07.05.2012
(732) S.C. INTERSTAR CHIM S.A.,

B-dul. Basarabia 256, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:260501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02923
(151) 07.05.2012
(732) FUNDATIA DE AJUTOR

MEDICAL PROFILAXIS, Str. 1
Decembrie 1918, nr. 106, Jud. Timiş,
300566, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

City Doctors

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02913
(151) 07.05.2012
(732) JOFER MANAGEMENT CORP,

50 th Street, Global Plaza Tower, 19
Floor, Suite H, , PANAMA CITY
PANAMA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

LARAWAFERS

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02931
(151) 07.05.2012
(732) S.C. METALBAC & FARBE S.A.,

DN 11, KM 10, judeţul Bacău,
607305, COMUNA MĂGURA
ROMANIA 

(540)

SPRAYPLAST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02940
(151) 07.05.2012
(732) S.C. PRIMA WAREHOUSE S.R.L.,

Bvd. Carol I nr. 152, bl. V, sc. 1,
parter, jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)
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PRIMA warehouse

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02941
(151) 07.05.2012
(732) S.C. URANIA FARM S.R.L., Cartier

Eroilor, str. I. D. Sârbu nr. 7A, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

URANIA FARM

(591) Culori revendicate:verde

  (531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02924
(151) 07.05.2012
(732) S.C. IPORO COM S.R.L., Bdul.

Gării nr. 20, ap. 65, Judeţul Braşov, ,
BRASOV ROMANIA 

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

(540)

Galleria art and coffee

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
  
(531) Clasificare Viena:270507; 270524;

290113;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 5/2012/19

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special activităţi de
divertisment specifice organizate în cadrul
unei unităţi de alimentaţie publica.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02925
(151) 07.05.2012
(732) S.C. H & E REINERT S.R.L., DN

13 km 11, Jud. Braşov, ,
FELDIOARA ROMANIA 

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

(540)

TRAPEZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02942
(151) 07.05.2012
(732) S.C. URANIA FARM S.R.L., Cartier

Eroilor, str. I. D. Sârbu nr. 7A, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

FARMACIA URANIA

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02943
(151) 07.05.2012
(732) S.C. URANIA FARM S.R.L., Cartier

Eroilor, str. I. D. Sârbu nr. 7A, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)
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URANIA

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02977
(151) 08.05.2012
(732) S.C. ROM ANTIK S.R.L., Str.

Paşcani nr. 2, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

NETOX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau

veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02966
(151) 08.05.2012
(732) T H E  A M E R I C A N

INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST LLC, Bdul. Pipera nr.
196, Judeţul Ilfov, , ORAŞ
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

AMERICAN INTERNATIONAL
SCHOOL OF BUCHAREST

(591) Culori revendicate:galben, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:020723; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02967
(151) 08.05.2012
(732) T H E  A M E R I C A N

INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST LLC, Bdul. Pipera nr.
196, Judeţul Ilfov, , ORAŞ
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

AISB VAMPIRES

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:030723; 030724;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02956
(151) 08.05.2012
(732) S.C. SBS BROADCASTING

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

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

(540)

p PRIMA TV VERDE-N FAŢĂ cu
Cristina Ţopescu

(591) Culori revendicate:roşu, roz, galben,
gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:020301; 260418;

270511; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
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diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02968
(151) 08.05.2012
(732) T H E  A M E R I C A N

INTERNATIONAL SCHOOL OF
BUCHAREST LLC, Bdul. Pipera nr.
196, Judeţul Ilfov, , ORAŞ
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

AMERICAN INTERNATIONAL
SCHOOL OF BUCHAREST

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02978
(151) 08.05.2012
(732) S.C. BLUE SHARK S.R.L., Nr. 72,

biroul nr. 3, DN 2, km 14, judeţul
Ilfov, , COM. AFUMAŢI 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)

BlueShark

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis

  
(531) Clasificare Viena:030910; 270508;

290104;  
(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.
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30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02979
(151) 08.05.2012
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Băneasa

Ancuţa nr. 1, sect. 2, , 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)

URMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02957
(151) 08.05.2012
(732) SERKAN ERDUR, 1776/23 Sokak

NO: 4/a, Mevlana Mahallesi, Bornova,
, TURCIA TURCIA 

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

(540)

Laboquick

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270512;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
35 Servicii oferite de agenţii de publicitate,
servicii oferite de birouri de marketing şi
publicitate inclusiv expoziţii cu scop
publicitar sau comercial şi servicii de
organizare de târguri de comerţ; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
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comercială; lucrări de birou; agenţii de import
şi export; investigaţii şi evaluări pentru
afaceri, estimare în afaceri comerciale,
expertize în afaceri; vânzare la licitaţie;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
produselor farmaceutice şi veterinare; a
produselor igienice pentru medicină, a
aparatelor şi instrumentelor chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare (exceptând
transportul acestora) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; toate serviciile menţionate mai
sus pot fi furnizate de magazine de vânzare cu
amănuntul, puncte de vânzare en-gros, prin
cataloage de comandă prin poştă sau prin
mijloace de mass-media electronice, de
exemplu, prin site-uri web sau programe de
televiziune de cumpărături.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02969
(151) 08.05.2012
(732) S.C. SUD EST GROUP S.R.L., Şos

Râmnicu Sărat nr. 88, judeţul Brăila,
810166, BRAILA ROMANIA 

(540)

Sănătatea dumneavoastră contează
pentru noi!

(591) Culori revendicate:verde (pantone 355
C), albastru (pantone reflex blue C)

  (531) Clasificare Viena:031102; 191321;
241322; 290112;  

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

16 Sacoşe, pungi, ambalaje, saci din
polietilenă personalizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02980
(151) 08.05.2012
(732) GEORGE IVANESCU, Str. Băneasa

Ancuţa nr. 1, sect. 2, , 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)

AMPRENTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02982
(151) 08.05.2012
(732) S.C. COLD TECHNIC GROUP

S.R.L., Str. Drm. Găzarului nr. 34-36,
bl. 138, sc. 2, et. 2, ap. 31, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CTG COLD TECHNIC GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02958
(151) 08.05.2012
(732) S.C. EMPORIS NETWORKS

S.R.L., Str. Col Dumitru Baltăreţu nr.
19, Jud. Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

Powerlaptop.ro
  
(531) Clasificare Viena:030717; 160106;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a  programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 5/2012/19

(210) M 2012 02971
(151) 08.05.2012
(732) ASOCIATIA CLUBUL ROMAN

DE MOBILA S.R.L., Str. Novaci nr.
10, , 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)

ACRM Asociaţia Clubul Român de
Mobilă

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:260401; 260403;

260725; 270511; 290107;  
(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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 02959
(151) 08.05.2012
(732) S.C. RAZMED S.R.L., Şos. Păcurari

nr. 95, bl. 474, tronson II-III, Jud. Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Virility Max

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02983
(151) 08.05.2012
(732) S.C. EQVUS IMPEX S.R.L., Str.

Mihai Eminescu nr. 120, judeţul
Braşov, , RÂŞNOV 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)

Centrul de echitaţie DIANA Pasiune şi
Profesionalism

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Închirierea de cai, închirierea de vehicule
având ca mijloc de locomoţie caii, transport de
călători cu vehicule cu cai, călătorii,
organizarea de călătorii şi excursii, însoţirea
de călători.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv activităţi de
echitaţie, dresarea de animale (cai), campusuri
de perfecţionare sportivă (stagii), formare
practică (demonstraţie), exploatarea
instalaţiilor sportive, învăţare, instruire,
organizarea de competiţii sportive,
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, organizarea
de spectacole, organizarea şi conducerea de
conferinţe, parcuri de distracţii, servicii pentru
organizare de timp liber, recreere. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02961
(151) 08.05.2012
(732) S . C .  B E L L E S  M A R K S

CONSULTING S.R.L., Comuna
Bucov, Jud. Prahova, 107113, SAT
PLEASA 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)

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02972
(151) 08.05.2012
(732) LEORDA DIEGO ANTONIO, Str.

Petru Maior nr. 7, sector 1, 011261,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr.Radiator

  
(531) Clasificare Viena:191325; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02989
(151) 08.05.2012
(732) ADRIAN DINESCU, Str. Calea

Moşilor nr. 221, bl.31A, sc.A, et.1,
ap.4, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Evenimente Live
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02984
(151) 08.05.2012
(732) S.C. ACTIV COFFEE SERVICES

S.R.L., Str, Craiovei bl. 26, sc. D, ap.
10, judeţul Argeş, 110199, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)
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BUNA DIMINEATA! Caffe

(591) Culori revendicate:verde închis

  
(531) Clasificare Viena:030703; 110303;

270509; 270511; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02985
(151) 08.05.2012
(732) S.C. LIVADA ADVERTISING

S.R.L., Aleea Valea Bujorului nr. 1,
bl. D9, sc. A, ap. 1, sector 6, 061927,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THEPROMOTION.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02973
(151) 08.05.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BCR Partener Mobil

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02974
(151) 08.05.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cont Propriu BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02986
(151) 08.05.2012
(732) S.C. LIVADA ADVERTISING

S.R.L., Aleea Valea Bujorului nr. 1,
bl. D9, sc. A, ap. 1, sector 6, 061927,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

appsolut.

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02963
(151) 08.05.2012
(732) S.C. CONTINENTAL HOTELS

S.A., Calea Griviţei nr. 143, sector 1,
010741, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORA DE BERE

(591) Culori revendicate:negru (pantone
black), roşu (pantone 485),
galben(pantone yellow 012)

  
(531) Clasificare Viena:110308; 110320;

270502; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02987
(151) 08.05.2012
(732) ŞTEFAN CĂRĂDEANU MARIN,

Sos. Olteniţei nr. 242, bl. 83, ap. 10,
sector 4, 041332, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORA DE LECTURĂ

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02988
(151) 08.05.2012
(732) S.C. LOVELY SHOES S.R.L., Str.

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

(540)

LIVIE AND LUCA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02964
(151) 08.05.2012
(732) S.C. DERNION IMPEX S.R.L., Sat

Alparea nr. 166, Judeţul Bihor, ,
COMUNA OŞORHEI ROMANIA 

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

(540)

GREIFMAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Alternatoare, bujii, curele, demaroare,
eşapamente, filtre, pompe, radiatoare,
rulmenţi, cuprinse în aceste clase.
12 Componente pentru direcţie, suspensie,
transmisie, frânare şi alte piese de schimb
pentru autovehicule, incluse în acestă clasă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02975
(151) 08.05.2012
(732) V L A D I L A  B O G D A N

CONSTANTIN, Str. Anastasie Panu
nr. 10, bl. B7, sc. 2, ap. 55, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

ElectronicDoctor

(591) Culori revendicate:roz (pantone 219
C), violet (pantone 520 C)

  
(531) Clasificare Viena:011509; 241302;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.

35 Publicitate prin toate mijloacele;
comercializarea produselor din clasele 5 şi 10;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea si dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creare şi menţinere pagina web.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02965
(151) 08.05.2012
(732) S.C. TECHNOSYS S.R.L., Str.

Mareşal Averescu nr. 12, Jud.
Prahova, 2000, PLOIEŞTI ROMANIA

(740) MITU ALIS MIHAELA, Str.
Clemenţei nr. 46, judeţul Prahova
PLOIEŞTI

(540)

TECHNOSYS

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270512;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente privind sisteme de
securitate şi supraveghere pentru industrie,
industrie militară şi cilvilă, cum ar fi sisteme
de supraveghere video, alarme de avertizare
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incendiu, detectoare de fum, alarme de
pătrundere prin efracţie, instalaţii electrice
antiefractie, sisteme de detectare, localizare şi
înregistratoare de sunet, aparate şi instrumente
de supraveghere, sisteme de securizare
perimetru, garduri electrificate, telemetre,
turnicheţi automaţi, senzori de perimetru,
încuietori electrice pentru uşi, detectoare de
obiecte metalice de uz industrial sau militar.
11 Aparate de iluminat cum ar fi iluminatoare
în infraroşu şi în spectru vizibil (lămpi
electrice, lămpi de iluminat, lămpi cu arc,
lămpi de siguranţă, lămpi de iluminat stradal).
35 Publicitate, comunicare, anunţuri prin orice
mijloace pentru produsele şi serviciile cu
privire la sistemele şi aparatele de
supraveghere şi securizare, asigurare siguranţa
şi protejare a bunurilor, precum şi lucrările de
birou aferente constând în colectarea,
înregistrarea, înscrierea, compilarea şi
sistematizarea informaţiilor.
37 Servicii de instalări, reparaţii si întreţinere
a sistemelor de securitate si supraveghere cum
ar fi instalări si reparaţii dispozitive de alarma
in caz de furt sau incendiu si sisteme de
supraveghere video;
42 Servicii tehnologice de cercetare,
proiectare specifice şi anume întocmire de
schiţe de proiect pentru sistemele de securitate
şi supraveghere, aparate de detecţie incendiu,
sisteme de iluminat şi automatizare;
45 Servicii de securitate pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor, consultanţă în
domeniul securităţii, depanării şi deblocării
sisteme de închidere, monitorizări antiefracţie
şi sisteme de securitate, servicii de protecţie
civilă şi securitate, supraveghere nocturnă,
escortă, agenţii de detectivi, cercetare privind
persoanele dispărute, pază contra incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02976
(151) 08.05.2012
(732) S.C. TRES FACTORY S.R.L., Str.

Trivale nr. 38, Corp B (C4), Jud.
Argeş, 110058, PITEŞTI ROMANIA

(540)

ŞTIINŢA ORGANIZĂRII RUTELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărie, 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 tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; distribuţie, comercializare în
domeniu, import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
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servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de anchetă şi
de supraveghere cu privire la siguranţa
persoanelor şi a colectivităţilor; servicii
acordate de persoane în raport cu
evenimentele sociale ca de exemplu serviciile
de însoţire în societate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02991
(151) 08.05.2012
(732) T H E  C O N C E N T R A T E

MANUFATURING COMPANY OF
I R E L A N D ,  A N  I R I S H
CORPORATION, Corner House, 20
Parliament Street, , HAMILTON
BERMUDE 

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

(540)

VALEA IZVOARELOR

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;

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

clase:
32 Ape minerale şi aerate, ape aromatizate şi
alte băuturi ne-alcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate

pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02993
(151) 08.05.2012
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT PALOS LAURA, Str. Lt.
Av. Radu Beller nr. 19, ap. 5, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOGTOWN NICIODATĂ NEGLIJAŢI.
ÎNTOTDEAUNA PROTEJAŢI

  
(531) Clasificare Viena:020121; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03024
(151) 09.05.2012
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORSO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahar, 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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03025
(151) 09.05.2012
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORSO GELATO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03012
(151) 09.05.2012
(732) S.C. MEDIA DIVISION S.R.L.,

B-dul Victoriei bl. 44B, sc. B, ap. 23,
550024, SIBIU ROMANIA 

(540)

SPARK CHESS

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:210113; 270502;

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

clase:
9 Software pentru calculatoare.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03026
(151) 09.05.2012
(732) CRETU DUMITRU, B-dul I. C.

Brătianu nr. 35, sc. B, ap. 35, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CRETU VASILE PAUL, Str. Zorilor
nr. 14, Jud. Suceava, , CÂMPULUNG
MOLDOVENESC ROMANIA 

(732) CRETU ANTOANETA, Str.
Centrală nr. 30, Jud. Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

(540)

JOHNNY RADUCANU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03029
(151) 09.05.2012
(732) MOCANU VASILE-HORIA, B-dul

Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, sc. 2,
ap.  48,  sector 4,  040241,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vointa Poporului

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03021
(151) 09.05.2012
(732) S.C.  JOLIE DESIGN &

CONSULTANTA S.R.L., Şos.
Alexandria nr. 16, bl. L4, sc. B, et. 6,
ap. 62, sector 5, 051533, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JDC EXPERTS

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020916;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; asistentă în managementul
afacerilor; consultanţă pentru conducerea şi
organizarea afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; consultanţă pentru
probleme legate de personal; recrutare de
personal; teste psihologice pentru selectarea
personalului; evaluarea şi dezvoltarea
competenţelor şi abilităţilor comportamentale
ale personalului, în mod individual şi/sau pe
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echipe; expertiza în afaceri; servicii de
relocare pentru afaceri; compilarea şi
sistematizarea informaţiilor în fişiere
electronice; compilaţii statistice; estimare în
afaceri comerciale; informaţii pentru afaceri;
cercetări pentru afaceri; cercetări de piaţă;
relaţii publice; organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale şi/sau
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02994
(151) 09.05.2012
(732) S.C. ROMVAL SECURITY

SYSTEM S.R.L., B-dul Octavian
Goga, bl. M62, sc. 1, et. 6, ap. 21,
sector 3, 030984, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RVSS ROMVAL SECURITY SYSTEM

(591) Culori revendicate:vişiniu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261108;

261111; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de securitate pentru protecţia

bunurilor şi persoanelor; consultanţă în
materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03003
(151) 09.05.2012
(732) REVESZ ANDREA P.F.A., Nr. 39,

judeţul Bihor, 417550, SAT ŞITEU
ROMANIA 

(540)

Endea tested on friends

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice şi de igienă naturală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03022
(151) 09.05.2012
(732) S.C.  JOLIE DESIGN &

CONSULTANTA S.R.L., Şos.
Alexandria nr. 16, bl. L4, sc. B, et. 6,
ap.  62,  sector  5,  051533,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JOLIE BOUTIQUE MINUNĂŢII
PENTRU COPII

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
gri, albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:030524; 270509;

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

clase:
16 Picturi (tablouri) înrămate sau neînrămate;
cărţi; broşuri; publicaţii; reviste; ziare;
periodice; cataloage; almanahuri; tipărituri;
calendare; felicitări; pungi de ambalaj;
fotografii; suporturi pentru fotografii; gravuri;
fotogravuri; postere; articole de papetărie;
rechizite.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare, inclusiv internet,

pentru vânzarea cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03005
(151) 09.05.2012
(732) S.C. B.D.G. CREATIV S.R.L., Str.

Mihai Viteazu nr. 327R, Hala C1,
judeţul Braşov, , COM. HARMAN
ROMANIA 

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

(540)

CLEOPATRA CREATIV

(591) Culori revendicate:roz, negru

  
(531) Clasificare Viena:240907; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03023
(151) 09.05.2012
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

the synergy webs Expanding Online

(591) Culori revendicate:roz, turcoise,
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:261112; 261113;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice (inclusiv aparate folosite
î n  t e l e c omunica ţ i i ) ,  f o tog ra f i ce ,
cinematografice, optice, de cântărit, de

măsurat, de semnalizare, de control
(inspecţie), de salvare şi didactice; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; mecanisme acţionate prin
introducerea unui jeton sau a unei monede;
case de marcat (de bani) înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
programe pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02995
(151) 09.05.2012
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor
Plaza, et. 5, corp B, birou 5B01, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CURCANITO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; ouă şi lapte, cu excepţia tonului şi a
legumelor conservate în ulei.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
de birou; cu excepţia regrupării în beneficiul
terţilor, a unor produse (cu excepţia
transportului acestora), care să permită
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere aceste
produse, şi anume de grăsimi şi uleiuri
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comestibile, măsline conservate, ton şi legume
conservate în ulei, oţet, sosuri (condimente),
legume proaspete, în special măsline, bere,
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor şi băuturi alcoolice, astfel de
servicii fiind furnizate de magazine cu
amănuntul, puncte de vânzare en-gros,
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul poştei electronice, de exemplu,
prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune de cumpărături,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03006
(151) 09.05.2012
(732) WAVE PHARMA LIMITED, 6

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

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

(540)

FORTINERV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02996
(151) 09.05.2012
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor
Plaza, et. 5, corp B, birou 5B01, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roz, maro

  
(531) Clasificare Viena:080503; 080504;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; ouă şi lapte, cu excepţia tonului şi a
legumelor conservate în ulei.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
de birou; cu excepţia regrupării în beneficiul
terţilor, a unor produse (cu excepţia
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transportului acestora), care să permită
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere aceste
produse, şi anume de grăsimi şi uleiuri
comestibile, măsline conservate, ton şi legume
conservate în ulei, oţet, sosuri (condimente),
legume proaspete, în special măsline, bere,
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor şi băuturi alcoolice, astfel de
servicii fiind furnizate de magazine cu
amănuntul, puncte de vânzare en-gros,
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul poştei electronice, de exemplu,
prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune de cumpărături,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03027
(151) 09.05.2012
(732) MOICA IOAN, Str. Mureş nr. 131A,

Jud. Timiş, 300776, TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

T THESAURUS

 (531) Clasificare Viena:050519; 260415;
270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03014
(151) 09.05.2012
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

La moară

(591) Culori revendicate:gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02997
(151) 09.05.2012
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor
Plaza, et. 5, corp B, birou 5B01, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DON CURCAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; ouă şi lapte, cu excepţia tonului şi a
legumelor conservate în ulei.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
de birou; cu excepţia regrupării în beneficiul
terţilor, a unor produse (cu excepţia
transportului acestora), care să permită
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere aceste
produse, şi anume de grăsimi şi uleiuri
comestibile, măsline conservate, ton şi legume
conservate în ulei, oţet, sosuri (condimente),
legume proaspete, în special măsline, bere,
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor şi băuturi alcoolice, astfel de
servicii fiind furnizate de magazine cu
amănuntul, puncte de vânzare en-gros,
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul poştei electronice, de exemplu,
prin intermediul site-urilor web sau a
programelor de televiziune de cumpărături,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03028
(151) 09.05.2012
(732) SAVA SILVIU, Aleea Cetăţuia nr. 1,

bl. M 21, sc. 5, et. 6, ap. 300, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Glamour Just a lifestyle

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02998
(151) 09.05.2012
(732) S.C. GRAL MEDICAL S.R.L., Str.

Traian Popovici nr. 79-91, sector 3,
031422, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cardul de sanatate cu acumulare Favor
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  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03015
(151) 09.05.2012
(732) BANU CLAUDIU GEORGE, Str.

Nicolae Oncescu nr. 9, bl. 111, sc. B,
ap. 73, et. 3, sector 6, 060463,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PISICA MOV EXPERIENTA MIAU

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030124;

260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03031
(151) 09.05.2012
(732) S.C. XOR IT SYSTEMS S.R.L.,

Splaiul Independenţei nr. 319, ob. 15,
sector 6, 060044, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

XOR IT SYSTEMS

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260403; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03016
(151) 09.05.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03007
(151) 09.05.2012
(732) S.C. FLAVUS INVESTITII S.R.L.,

Str. Turnului nr. 5, corpul central
tehnico-administrativ birourile nr.
2-20, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

CORESI BUSINESS PARK

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
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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 02999
(151) 09.05.2012
(732) S.C. PISCINE LAGHETTO EAST

S.R.L., Str. Drumul Valea Cricovului
nr. 6, sector 6, 061983, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Wellness LAGHETTO

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03008
(151) 09.05.2012
(732) S.C. FLAVUS INVESTITII S.R.L.,

Str. Turnului nr. 5, corpul central
tehnico-administrativ birourile nr.
2-20, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

CORESI BUSINESS PARK

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03000
(151) 09.05.2012
(732) SMOCHINA MARIUS, Str.

Anastasie Panu nr. 28, bl. A. Panu 2B,
et. 2, ap. 6, trons. VII, jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

PETRICĂ MUSTĂCIOSU'

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03009
(151) 09.05.2012
(732) S.C. ERTRAG S.R.L., Str. Doljului

bl. A1, sc. 3, ap. 14, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

PINKOLA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03010
(151) 09.05.2012
(732) IRINESCU BOGDAN-DANIEL,

Ale. Domenii, nr. 4, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

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

(540)

MOO loves you, too

(591) Culori revendicate:alb, maro,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03030
(151) 09.05.2012
(732) S.C. LARA GAMES & TOYS

S.R.L., Sat Rotarasti nr. 88, judeţul
Vâlcea, , COMUNA NICOLAE
BĂLCESCU ROMANIA 

(540)

green play kids friendly toys

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 553C), verde deschis
(pantone 7495 C), portocaliu (pantone
715C)

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270508;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
15  Instrumente muzicale.
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03017
(151) 09.05.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

DĂ-TE MARE!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03002
(151) 09.05.2012
(732) CASA DE AUTOR RECIPROC A

SALARIATILOR PETROSANI
IFN, Str. General Dragalina nr. 4/4,
j u d .  H u n e d o a r a ,  3 3 2 0 0 9 ,
PETROŞANI ROMANIA 

(540)

CAR SALARIATI PETROSANI IFN

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
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  (531) Clasificare Viena:261501; 270502;
270519; 290112;  

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

36 Servicii de împrumuturi cu plata în rate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03018
(151) 09.05.2012
(732) S.C. MULTI NR S.R.L., Str.

Ciucului nr. 90/B, Jud. Covasna,
520036, SFANTU GHEORGHE
ROMANIA 

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

(540)

creează cadou

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţete de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de lnternet;
materiale promoţionale în scop publicitar;

creaţie publicitară, firme şi reclame; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de bunuri, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor; imprimare, în
special imprimarea desenelor; imprimare de
fotografii; imprimare litografică; imprimare
offset; fotocompoziţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03019
(151) 09.05.2012
(732) S.C. LUTRIX S.R.L., Lutita, Str.

Patak nr. 259, Judeţul Harghita,
537212, COMUNA MUGENI
ROMANIA 

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

(540)

Lutrix

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase).
17 Produse din materiale plastice semifinite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03020
(151) 09.05.2012
(732) ASCOCIATIA CLUBUL JIUL

PETROSANI, Str. Lunca nr. 100,
Judeţul Hunedoara, , PETROSANI
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA CLUBUL JIUL
PETROSANI 1919

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 00332
(151) 23.04.2012
(732) S.C. BTK - BETONICK S.R.L., Str.

Cătănoaia nr. 738-1, sat Bosanci, jud.
Suceava, , COMUNA BOSANCI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PANTILIMON
MIHAI, B-dul Republicii nr. 13,
judeţul Neamţ PIATRA NEAMT

(540)

BTK Betonick

(591) Culori revendicate:gri, mov

  
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜




