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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 5/2012/saptamana 20
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02170
10.05.2012 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. GLOBAL PLAST

2 M 2012
02849

15.05.2012 S.C. SMART FITNESS S.R.L. MOVE ON live your dream!

3 M 2012
02960

10.05.2012 BACANU HOREA - GEORGE ORADEBUSINESS.RO

4 M 2012
02970

11.05.2012 ANTON CRISTIAN we love b

5 M 2012
03004

14.05.2012 COMUNITATEA EVREILOR
MESIANICI

IUDAISM MESIANIC

6 M 2012
03013

11.05.2012 S.C. CRISTIAN PROTECTION
GUARD S.R.L.

CPG CRISTIAN PROTECTION
GUARD

7 M 2012
03032

10.05.2012 SENI DRAGOS-ANDREI FLASHGSM

8 M 2012
03034

10.05.2012 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. BELŞUG DIN NATURĂ SOLARIS
CHICORIA

9 M 2012
03035

10.05.2012 ŢURCANU HORIA
FRANCISC ELENA

BRIZA

10 M 2012
03036

10.05.2012 S.C. DELAZERO S.R.L. DELAZERO

11 M 2012
03037

10.05.2012 S.C. WELLNEX HIDROTECH
S.R.L.

DELTA home emotion STUDIO

12 M 2012
03038

10.05.2012 S.C. TEHNOTOP S.R.L. Tt Tehnotop

13 M 2012
03039

10.05.2012 URSUS BREWERIES S.A. URSUS EVOLUTION

14 M 2012
03040

10.05.2012 S.C. ELECTRO SISTEM S.R.L. ESTO

15 M 2012
03041

10.05.2012 S.C. ARABESQUE S.R.L. STRATUM

16 M 2012
03042

10.05.2012 POPA CODRUTA MANUELA codru de paine

17 M 2012
03043

10.05.2012 POPA CODRUTA MANUELA Apa.Faina.Sare.

18 M 2012
03044

10.05.2012 S.C. FLINTAB S.R.L. Lucrăm pentru cântarul perfect
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19 M 2012
03045

10.05.2012 S.C. VITA LINE SPORT S.R.L. mega PROTEINE
www.megaproteine.ro

20 M 2012
03046

10.05.2012 S.C. DK EVENTS &
ADVERTISING S.R.L.

ROCAD ROMANIAN CONVENTION
OF ARCHITECTURE AND DESIGN

21 M 2012
03047

10.05.2012 S.C. DK EVENTS &
ADVERTISING S.R.L.

RLC 2011 Romanian Lighting
Convention

22 M 2012
03048

10.05.2012 S.C. TEMAD CO S.R.L. RINO

23 M 2012
03049

10.05.2012 S.C. ZULMIRE S.R.L. MAGAZINUL DE MASINUTE

24 M 2012
03050

10.05.2012 ASOCIATIA CLUBUL FOREVER
DANCE

FOREVER DANCE

25 M 2012
03051

10.05.2012 S.C. TISSUE EXPERT S.R.L. KIWI CLEAN

26 M 2012
03052

10.05.2012 S.C. WHITEVISION S.R.L. WHITEVISION

27 M 2012
03053

10.05.2012 S.C. ROSIE RE S.R.L. CHECK INN HOTEL

28 M 2012
03054

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. VATEX

29 M 2012
03055

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. WHITEX

30 M 2012
03056

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. VOLUMAX

31 M 2012
03057

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. NETESIN

32 M 2012
03058

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. PROTECTIV

33 M 2012
03059

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. ECOTEX

34 M 2012
03060

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. AIRFELT

35 M 2012
03061

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. FELT

36 M 2012
03062

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. TOPFELT

37 M 2012
03063

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. IZOFELT
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38 M 2012
03064

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. DURAFELT

39 M 2012
03065

10.05.2012 S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L. INTERFELT

40 M 2012
03066

10.05.2012 S.C. SENS DISTRIBUTION
S.R.L.

MANIFEST

41 M 2012
03067

10.05.2012 S.C. KAI CERAMICS S.R.L. KAI

42 M 2012
03068

10.05.2012 S.C. MILLENIUM PRO DESIGN
S.R.L.

FLYJACK

43 M 2012
03069

10.05.2012 ACATRINEI ADRIAN Băcănia lui Iordache

44 M 2012
03070

10.05.2012 ACATRINEI ADRIAN Arci

45 M 2012
03071

10.05.2012 POPESCU OCTAVIAN
CODRUT

Vapparatus

46 M 2012
03072

10.05.2012 MOL ROMANIA PETROLEUM
PRODUCTS S.R.L.

multibonus

47 M 2012
03073

10.05.2012 S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L. MĂRGELATU

48 M 2012
03074

10.05.2012 S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L. SEMINŢE MĂRGELATU Probabil cel
mai cunoscut spargator de seminte

49 M 2012
03075

10.05.2012 S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L. NEW HOTEL EGRETA

50 M 2012
03076

10.05.2012 FONDUL DE GARANTARE A
DREPTURILOR DIN SISTEMUL
DE PENSII PRIVATE

FGDSPP Fondul de garantare a
drepturilor din sistemul de pensii
private

51 M 2012
03077

11.05.2012 S.C. BRAINWAVE
COMMUNICATION S.R.L.

NĂSCUŢI PENTRU A ALERGA

52 M 2012
03078

11.05.2012 S.C. SEMIH IDEAL GRUP
CONSTRUCTII S.R.L.

Semoo Automatic

53 M 2012
03079

11.05.2012 S.C. VIETHANH IMPEX S.R.L. TOTO Fashion

54 M 2012
03080

11.05.2012 S.C. RABBIT MEDIA S.R.L. TOP DRINK & FOOD

55 M 2012
03081

11.05.2012 BECKER CONSTANTIN
MICU IONUT
MIRCEA PETRU

RECOVER BAND

56 M 2012
03082

11.05.2012 S.C. PAAN GUARD SECURITY
S.R.L.

PAAN GUARD SECURITY
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57 M 2012
03083

11.05.2012 DELITA DECOR S.R.L. estiacasa.ro

58 M 2012
03084

11.05.2012 S.C. TMV SERV PROD S.R.L. SAFETY FIRST

59 M 2012
03085

11.05.2012 ABIB S.R.L. HALLER CSALAD NEMESI
CZIMERE

60 M 2012
03086

11.05.2012 S.C. AVEMAR S.R.L. EMAGTECHNIK

61 M 2012
03087

11.05.2012 BEST ADVERTISING &
CONSULT S.R.L.

best regie radio simply the best

62 M 2012
03088

11.05.2012 S.C. GOLDENROD S.R.L. ASLAN

63 M 2012
03089

11.05.2012 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. DOBROGEA Eugenia ORIGINAL
cacao şi rom

64 M 2012
03090

11.05.2012 S.C. KOMODER INTERACTIVE
S.R.L.

KOMODER

65 M 2012
03091

11.05.2012 S.C. KOMODER INTERACTIVE
S.R.L.

KOMODER

66 M 2012
03092

11.05.2012 JITARU FLORIN RADU CrossFit

67 M 2012
03093

11.05.2012 S.C. ADYASV S.R.L. PIZZA ADRIANO Nu te poţi abţine

68 M 2012
03094

11.05.2012 PARV GHEORGHE timpul tău pe mâini bune

69 M 2012
03095

11.05.2012 S.C. PLAZZA SHOES S.R.L. m MATAR shoes and more

70 M 2012
03096

11.05.2012 S.C. WISCONSIN REAL
ESTATE SERVICES S.R.L.

W WISCONSIN REAL ESTATE
SERVICES

71 M 2012
03099

11.05.2012 S.C. OFTAFARMA ROMANIA
S.R.L.

SIFITAN

72 M 2012
03100

11.05.2012 S.C. OFTAFARMA ROMANIA
S.R.L.

SIFIOPT

73 M 2012
03101

11.05.2012 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. DON CURCAN

74 M 2012
03102

11.05.2012 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. CURCANITO

75 M 2012
03103

11.05.2012 S.C. BILANCIA EXIM S.R.L. bonjour.ro
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76 M 2012
03104

14.05.2012 S.C. SOCIETATEA DE
PROMOVARE A VINULUI S.R.L.

3 PESTI

77 M 2012
03105

14.05.2012 ASOCIATIA SALVATI
DUNAREA SI DELTA

eco social

78 M 2012
03106

14.05.2012 S.C. ROTTA COMIMPEX S.R.L. ROTTA Cosmetice & Detergenti

79 M 2012
03107

14.05.2012 SINDICATUL NATIONAL
PETROM-ENERGIE

PETROM ENERGIE SINDICATUL
NATIONAL PETROM - ENERGIE

80 M 2012
03108

14.05.2012 S.C. MOOZ TV S.R.L. MOOZ

81 M 2012
03109

14.05.2012 S.C. MOOZ TV S.R.L. HD MOOZ

82 M 2012
03110

14.05.2012 S.C. MOOZ TV S.R.L. HITS MOOZ

83 M 2012
03111

14.05.2012 S.C. MOOZ TV S.R.L. RO MOOZ

84 M 2012
03112

14.05.2012 S.C. MOOZ TV S.R.L. DANCE MOOZ

85 M 2012
03113

14.05.2012 CAMERA DE COMERT,
INDUSTRIE SI AGRICULTURA
TIMIS

Comoară Verde R

86 M 2012
03114

14.05.2012 S.C. ALVIS COMSERV S.R.L. ALVIS PRODUSE MENAJ

87 M 2012
03115

14.05.2012 GOJOL MIHAI ALIN Cafe Lux Pasiune pentru dulciuri

88 M 2012
03116

16.05.2012 AIONITOAIEI TRAIAN FAVIS

89 M 2012
03117

14.05.2012 S.C. COMPANIA DE
LOGISTICĂ ŞI DISTRIBUŢIE
WIT S.R.L.

WIT

90 M 2012
03118

14.05.2012 S.C. COMPANIA DE
LOGISTICĂ ŞI DISTRIBUŢIE
WIT S.R.L.

CLD WIT COMPANIA DE
LOGISTICA SI DISTRIBUTIE WIT
No.1 or nothing

91 M 2012
03119

14.05.2012 S.C. COMPANIA DE SERVICII
ŞI MARKETING WIT S.R.L.

csm wit Compania de Servicii si
Marketing Wit powered by WIT

92 M 2012
03120

14.05.2012 S.C. COMPANIA DE PAZĂ
UNIAS SECURITY S.R.L.

UNIAS COMPANIA DE PAZĂ
SECURITY

93 M 2012
03121

14.05.2012 S.C. COSELI S.A. COSELI COMPLEX COMERCIAL
MIRAJ
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94 M 2012
03122

14.05.2012 DACARDI IMPEX S.R.L. RED FORCE ENERGY DRINK

95 M 2012
03123

14.05.2012 S.C. CALL MANIA S.R.L. CLUJ 100%

96 M 2012
03124

14.05.2012 PADURE GHEORGHE TARANUL

97 M 2012
03126

14.05.2012 S.C. FERMA ZOOTEHNICA
S.R.L.

98 M 2012
03127

14.05.2012 S.C. NUOVAENERGIA AFO
S.R.L.

AIRFORCE ONE

99 M 2012
03132

14.05.2012 S.C. MAGNA ARMOUR GUARD
S.R.L.

MAGNA ARMOUR GUARD

100 M 2012
03133

14.05.2012 S.C. MONDO DI PASTA S.R.L. Brain food

101 M 2012
03134

14.05.2012 S.C. MONDO DI PASTA S.R.L. YOGOFIBER

102 M 2012
03135

14.05.2012 LIVIU SOUCA
BLINDA CRISTINA DIANA

hansen office design

103 M 2012
03136

14.05.2012 S.C. ORPAZ SECURITY S.R.L. ORPAZ SECURITY

104 M 2012
03137

14.05.2012 S.C. ARCON S.R.L. ARCOISOLINE

105 M 2012
03138

14.05.2012 ANGELESCU IOANA LIDO VECCHIO

106 M 2012
03139

14.05.2012 ANGELESCU IOANA PALATUL LIDO

107 M 2012
03140

14.05.2012 ANGELESCU IOANA CASTELUL MONTEORU

108 M 2012
03141

14.05.2012 ANGELESCU IOANA PALATUL MONTEORU

109 M 2012
03142

14.05.2012 ANGELESCU IOANA LIDO BELLE EPOQUE

110 M 2012
03143

14.05.2012 ANGELESCU IOANA LIDO MONTEORU

111 M 2012
03144

14.05.2012 ANGELESCU IOANA MONTEORU BELLE EPOQUE

112 M 2012
03145

14.05.2012 MARCIU MARIUS CORNEL CASE UTILAJE PENTRU
CONSTRUCTORI CARE NU SE
JOACA
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113 M 2012
03146

14.05.2012 S.C. VERTIGO CENTER S.R.L. wink public multimedia

114 M 2012
03147

14.05.2012 REQUEST GRANT GROUP
S.R.L.

Nestor patiserie

115 M 2012
03148

14.05.2012 S.C. SENSO ELECTRIC
LIGHTING S.R.L.

VISIVO LIGHTING

116 M 2012
03149

14.05.2012 ROGNEAN IOAN-MIHAI BENTLEY Farm E-Shop

117 M 2012
03150

14.05.2012 ROGNEAN IOAN-MIHAI BENTLEY Farm Shop Point

118 M 2012
03151

14.05.2012 THE CONCENTRATE
MANUFATURING COMPANY
OF IRELAND, AN IRISH
CORPORATION

VALEA IZVOARELOR by roua

119 M 2012
03152

15.05.2012 DANIEL DAVID PASTILA PSIHOLOGICĂ

120 M 2012
03160

15.05.2012 S.C. 2 PARALE AFILIERE S.R.L. Spor la conversii!

121 M 2012
03161

15.05.2012 S.C. PARTENER COFFEE
S.R.L.

The Coffee Shop

122 M 2012
03162

15.05.2012 CANSCHI GIANI COMPLEX COMERCIAL PHOENIX

123 M 2012
03163

15.05.2012 CANSCHI GIANI SIRAJ

124 M 2012
03164

15.05.2012 FEDERATIA PATRONATELOR
DIN ROMANIA

GRUPUL ETHICA

125 M 2012
03165

15.05.2012 FEDERATIA PATRONATELOR
DIN ROMANIA

FARMACIILE ETHICA

126 M 2012
03166

15.05.2012 FEDERATIA PATRONATELOR
DIN ROMANIA

FARMACIA ETHICA

127 M 2012
03167

15.05.2012 BIBLIOTECA NATIONALA A
ROMANIEI

BNR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI

128 M 2012
03168

15.05.2012 S.C. SENATOR PRODIMPEX
S.R.L.

SENATOR PRIVATE COLLECTION

129 M 2012
03169

15.05.2012 S.C. ALEX ALARMS SECURITY
S.R.L.

ALEX ARMS security

130 M 2012
03170

15.05.2012 S.C. CARPAT GUARD FRI
S.R.L.

CG CARPAT GUARD FRI

131 M 2012
03171

15.05.2012 S.C. ALBA ALUMINIU S.R.L. PASTA DE ALUMINIU ALBAqua
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132 M 2012
03172

15.05.2012 S.C. ALBA ALUMINIU S.R.L. PASTA DE ALUMINIU MetAl

133 M 2012
03173

15.05.2012 BUZDUGAN GABRIEL
CRISTIAN

XTAR

134 M 2012
03174

15.05.2012 GSP PAZA SI PROTECTIE GSP PAZĂ ŞI PROTECŢIE

135 M 2012
03175

15.05.2012 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

OROLIPAZYM FORTE
POLIPHARMA

136 M 2012
03176

15.05.2012 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

IBUVALEN POLIPHARMA

137 M 2012
03177

15.05.2012 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

OROLIPAZYM POLIPHARMA

138 M 2012
03178

15.05.2012 S.C. TOP TEXTIL S.R.L. CAMELEON te schimbă după sezon

139 M 2012
03179

15.05.2012 STEFAN ANDREI GABRIEL SAG FASHION & LIFESTYLE

140 M 2012
03180

15.05.2012 STEFAN ANDREI GABRIEL SAG FASHION & LIFESTYLE

141 M 2012
03181

15.05.2012 NICOLAU-GOREA ARTEMISIA DENTLAND dentistry & boutique
medical spa ... locul unde sănătatea
şi frumuseţea se întâlnesc

142 M 2012
03182

15.05.2012 S.C. LAURMAR PROD COM
SERV S.R.L.

Graţie...Sibiu

143 M 2012
03183

15.05.2012 ASOCIATIA TRANSHUMANTA
VAMA BUZAULUI

ASOCIAŢIA TRANSHUMANŢA
VAMA BUZĂULUI 2010

144 M 2012
03184

15.05.2012 S.C. H10 SPORT LOUNGE
S.R.L.

H10

145 M 2012
03185

15.05.2012 S.C. MARTENS S.A. Ma Donna

146 M 2012
03186

15.05.2012 S.C. MARTENS S.A. Ma Donna ORIGINAL WhiteBeer

147 M 2012
03187

15.05.2012 S.C. MARTENS S.A. PREMIUM SENIOR Bere Blondă

148 M 2012
03188

15.05.2012 S.C. MARTENS S.A. Driver BERE FĂRĂ ALCOOL N.A

149 M 2012
03189

15.05.2012 S.C. MARTENS S.A. FALEZA

150 M 2012
03190

15.05.2012 S.C. MARINCOM COMPANY
S.R.L.

Lollipop Cafe
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151 M 2012
03191

15.05.2012 S.C. NANDOS GRILL S.R.L. Nando's Can't get enough

152 M 2012
03192

15.05.2012 S.C. CRIN & MORRIS S.R.L. Trattoria Pascu

153 M 2012
03193

15.05.2012 S.C. LOGICITY SOLUTION
AGENCY S.R.L.

LOGICITY SOLUTION

154 M 2012
03194

15.05.2012 S.C. PERSONAL DATA PLUS
S.R.L.

Medicina MODERNĂ

155 M 2012
03195

15.05.2012 JUDEŢUL VRANCEA BACHUS FESTIVALUL
INTERNATIONAL AL VIEI SI
VINULUI VRANCEA

156 M 2012
03196

15.05.2012 S.C. ACTIV GROUP S.R.L. NATURAL 100% santerra alles gut

157 M 2012
03197

15.05.2012 S.C. ACTIV GROUP S.R.L. NATURAL 100% bioterra alles gut

158 M 2012
03198

15.05.2012 S.C. 2B GROUP S.R.L. Happrix

159 M 2012
03199

15.05.2012 S.C. IVATHERM S.R.L. IVATHERM apa termală Herculane

160 M 2012
03200

15.05.2012 S.C. MAGNUM SX S.R.L. MAGNUM Sx Dres Sibiu

161 M 2012
03201

16.05.2012 S.C. EURO MARKET S.R.L. BIG SCHNITZEL Bunn...de-ţi fuge
foamea!

162 M 2012
03202

16.05.2012 S.C. TOP CAR JUNIOR S.R.L. Bavarez grill & rotisserie Pui de un
grill de porc!

163 M 2012
03203

16.05.2012 DRUŢĂ MIHAELA VENORIA
DRUŢĂ VASILE

Bio Ortoclinic Tratamentul durerilor
de spate

164 M 2012
03204

16.05.2012 S.C. MEDIA VISION S.R.L. LIDER PENTRU ROMANIA

165 M 2012
03205

16.05.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

S-A FURAT MIREASA

166 M 2012
03206

16.05.2012 S.C. OUTLINE IMOBILIARE
S.R.L.

CORAL CENTER

167 M 2012
03207

16.05.2012 MODORAN LAURA CRISTINA
REH VERONICA MARIANA

IKA INTERNATIONAL KIDS
ACADEMY

168 M 2012
03208

16.05.2012 S.C. ARBORIS S.R.L. ARBORIS ART WOOD FLOORING
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169 M 2012
03209

16.05.2012 S.C. VEL PITAR S.A. Cozonac de la Buni

170 M 2012
03210

16.05.2012 S.C. EUPHORIA FASHION
S.R.L.

Fofy

171 M 2012
03211

16.05.2012 BOGDAN FILCEA LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL
- LIGA A II-A

172 M 2012
03212

16.05.2012 S.C. ABIMED S.R.L. CLASSMED CENTRUL DE
MEDICINĂ DENTARĂ

173 M 2012
03213

16.05.2012 S.C. GORDY'S CAFE &
DESSERTS S.R.L.

GORDY'S

174 M 2012
03214

16.05.2012 S.C. ISPAL S.R.L. FABRICA DE MOBILA ONLINE

175 M 2012
03215

16.05.2012 S.C. SLANIC MUSCEL
AGROINDUSTRIAL COMPLEX
S.R.L.

SLANIC MUSCEL Agroindustrial
Complex Pe pământurile familiei
noastre de peste 200 de ani

176 M 2012
03216

16.05.2012 S.C. MARI CAR ROMA S.R.L. MARI CAR ROMA BRAŞOV Servicii
pentru reţele de canalizare

177 M 2012
03217

16.05.2012 ASOCIATIA PSIHOLOGILOR
PROFESIONISTI DIN ROMÂNIA

APPR Asociaţia Psihologilor
Profesionişti din România

178 M 2012
03218

16.05.2012 S.C. ADVANCED BINGO
SYSTEM S.R.L.

BINGO ROMANIA

179 M 2012
03220

16.05.2012 S.C. URANIA FARM S.R.L. PRIMA optiune pentru sanatate

180 M 2012
03221

16.05.2012 VLAD ALEXANDRU AQUA VITALIS

181 M 2012
03222

16.05.2012 DUMITRU CLAUDIAN INFORENERGETICA

182 M 2012
03223

16.05.2012 S.C. BACANI UNU
CONSULTING S.R.L.

CORKS COZY BAR

183 M 2012
03224

16.05.2012 S.C. REINWESTFAHLEN S.R.L. emFreak

184 M 2012
03225

16.05.2012 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

ADRIANA

185 M 2012
03226

16.05.2012 S.C. CRAMELE RECAS S.A. CRAMELE RECAS

186 M 2012
03227

16.05.2012 S.C. BRIDGE EUROPE
CONSULTING S.R.L.

BRIDGE EUROPE CONSULTING A
better business now
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(210) M 2012 02170
(151) 10.05.2012
(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

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;  
(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,
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 şi
substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitile
pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
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 recipienţi 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
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 02849
(151) 15.05.2012
(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: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 02970
(151) 11.05.2012
(732) ANTON CRISTIAN, Str. Nucilor nr.

20, Judeţul Constanţa, 900277,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
"NIŢU ION", str. Dezrobirii nr. 110,
bloc I.S.8, sc. A, ap. 1, CONSTANŢA

(540)

we love b

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02960
(151) 10.05.2012
(732) BACANU HOREA - GEORGE, Str.

Sălăceanu Cornelia (fostă Fagului), nr.
14, jude ţul Timiş ,  300561,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ORADEBUSINESS.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03013
(151) 11.05.2012
(732) S.C. CRISTIAN PROTECTION

GUARD S.R.L., Sat Malu Alb, nr.
356, camera 3, Judeţul Galaţi, 807111,
C O M U N A  D R A G A N E S T I
ROMANIA 

(540)

CPG CRISTIAN PROTECTION
GUARD

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:240115; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare sisteme de pază şi
consultanţă în acest domeniu.
38 Servicii de dispecerat şi monitorizare a
sistemelor de pază şi consultanţă în domeniu.
39 Servicii de transport securizate; transport
valori şi consultanţă în domeniu.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de pază a
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, gardă de corp şi consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03004
(151) 14.05.2012
(732) COMUNITATEA EVREILOR

MESIANICI, Str. Sucevei nr. 23,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

IUDAISM MESIANIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03032
(151) 10.05.2012
(732) SENI DRAGOS-ANDREI, Aleea

Potaisa nr. 5, bl. A17, sc. A, et. 2, ap.
7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

FLASHGSM

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru
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  (531) Clasificare Viena:260116; 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
siguranţa (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, telefoane
mobile, accesorii pentru telefoane mobile,
diverse electronice, huse, gadgeturi, boxe,
electronice, piese de schimb, echipamente
telecomunicaţii şi piese de schimbelectronice.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
publicitate on line într-o reţea computerizata,
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
produse în special a celor din clasa 9 (
telefoane mobile, accesorii pentru telefoane
mobile, diverse electronice, huse, gadgeturi ,
boxe, electronice,piese de schimb
echipamente telecomunicaţii şi piese de
schimbelectronice) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod; comercializarea produselor en gros şi
en detail, licenţe de produse şi servicii pentru
terţi; servicii de franciza; import export,
organizarea şi participarea la târguri şi
expoziţii în scop publicitar şi commercial.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
întreţinere şi reparaţii calculatoare; instalarea
şi reparareatelefoanelor şi a altor echipamente

de telecomunicaţii: calculatoare, electronice;
servicii de reîncărcarea cartuşelor de cerneală.
38 Telecomunicaţii; furnizarea accesului şi
închiriere de timp la reţele informatice
mondiale; asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la reţele informatice mondiale
(comunicaţii prin terminale de calculator);
transmitere de mesaje şi imagini asistată de
calculator; comunicaţii prin reţele de fibre
optice; servicii şi comunicaţii telefonice;
servicii de forumuri de discuţii pe internet;
furnizarea accesului la baze de date; închiriere
de facsimile, modemuri, telefoane, închirieri
de aparate de telecomunicaţii; închirieri de
aparate pentru transmiterea de mesaje ;
servicii de rutare şi joncţiune pentru
telecomunicaţii; transmitere de mesaje
electronice; servicii de mesaje vocale;
radiotelefonie mobilă.
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,
reconstituire baze de date, consultaţii în
domeniul calculatoarelor; copierea
programelor informatice; crearea şi
întreţinerea siturilor web pentru terţi ;
elaborarea (conceperea) de programe ;
găzduirea siturilor informatice (situri web);
închirierea de calculatoare; închirierea de
programe informatice; întreţinerea şi
actualizarea programelor de calculator
proiectarea sistemelor informatice; servicii de
protecţie împotriva viruşilor informatici.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03057
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

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

(540)

NETESIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03082
(151) 11.05.2012
(732) S.C. PAAN GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Mărăşeşti nr. 249, bl. 5A,
ap. 35, jud. Prahova, 100276,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

PAAN GUARD SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

240109;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03058
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

PROTECTIV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
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semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03059
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

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

(540)

ECOTEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03060
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

AIRFELT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03047
(151) 10.05.2012
(732) S . C .  D K  E V E N T S  &

ADVERTISING S.R.L., Str. Pene
Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. E, ap. 54,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RLC 2011 Romanian Lighting
Convention

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03048
(151) 10.05.2012
(732) S.C. TEMAD CO S.R.L., Şos.

Cristianului nr. 12, Judeţul Braşov,
500053, 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)

RINO

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:030207; 260418;

290112;  
(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
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protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03049
(151) 10.05.2012
(732) S.C. ZULMIRE S.R.L., Str. Grozeşti

nr. 5, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

MAGAZINUL DE MASINUTE

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

  
(531) Clasificare Viena:180108; 270515;

290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03037
(151) 10.05.2012
(732) S.C. WELLNEX HIDROTECH

S.R.L., Str. Brânduşelor nr. 8, bl. V77,
sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 3, 031254,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DELTA home emotion STUDIO

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 5/2012/20

saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03061
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

FELT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03062
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

TOPFELT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03050
(151) 10.05.2012
(732) ASOCIATIA CLUBUL FOREVER

DANCE, Str. Constantin Noica bl. 3,
sc. B, ap. 26, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03064
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

DURAFELT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03038
(151) 10.05.2012
(732) S.C. TEHNOTOP S.R.L., Str. Lungă

nr. 79, 2200, BRAŞOV ROMANIA 
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE

PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Tt Tehnotop

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; fierărie, articole mici
din metal; ţevi şi tuburi metalice; produse
metalice necuprinse în alte clase, inclusiv oţel
inoxidabil, otel brut sau semifabricat şi
produse din acesta, inox şi produse din inox,
folii din aluminiu, folii metalice pentru
ambalare şi împachetare, cutii metalice de
conserve, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metale obişnuite, inclusiv din inox,
cutii metalice din inox pentru alimente, cutii
metalice pentru conserve, dispozitive metalice
de închidere pentru recipient, dispozitive
metalice de închidere pentru sticle, garduri
metalice, garnituri metalice pentru mobilă,
recipiente metalice de ambalaj, staniol (din
metal).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03065
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

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

(540)

INTERFELT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03034
(151) 10.05.2012
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Şos.

Bucureşti nr. 26, judeţul Ilfov, ,
C O M U N A  C I O R O G Â R L A
ROMANIA 

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

(540)

BELŞUG DIN NATURĂ SOLARIS
CHICORIA

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

  
(531) Clasificare Viena:050724; 260418;

270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; cicoare; orz decojit,
orz măcinat; făină şi preparate făcute din
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cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă;
fulgi de cereale; cereale pentru uz uman;
băuturi pe bază de cicoare.
32 Băutură răcoritoare preparată din sirop de
orz (orjad).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03066
(151) 10.05.2012
(732) S.C. SENS DISTRIBUTION S.R.L.,

Str. George Bacovia nr. 156, Judeţul
Bacău, 600240, BACĂU ROMANIA

(540)

MANIFEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03067
(151) 10.05.2012
(732) S.C. KAI CERAMICS S.R.L., Bd.

Iancu de Hunedoara nr. 29F, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KAI

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice; materiale de construcţii ceramice;
gresie; tuburi din gresie; cărămizi nemetalice;
cărămizi ceramice (inclusiv smălţuite); ţigle
nemetalice; ţigle şi dale ceramice (inclusiv
smălţuite); dale pentru pavaj; plăci ceramice;
plăci de faianţă pentru construcţii; materii
prime pentru ceramică.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase; produse ceramice
pentru menaj; statuete şi statui din porţelan,
ceramică sau sticlă; produse din porţelan
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pentru uz casnic; sticlă emailată; sticlă pictată;
pulbere de sticlă pentru decoraţiuni; firme din
porţelan sau sticlă; mozaic din sticlă cu
excepţia celui pentru construcţii; plăci de
sticlă; obiecte din faianţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; vânzări de produse ceramice şi din
faianţă; organizarea de târguri şi expoziţii
pentru scopuri comerciale şi publicitare;
prezentare de produse; promovarea vânzărilor
pentru terţi; 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,
aceste servicii putând fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice cum ar fi prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, comerţ cu gresie şi faianţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03039
(151) 10.05.2012
(732) URSUS BREWERIES S.A., Calea

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

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

(540)

URSUS EVOLUTION

(591) Culori revendicate:roşu, roşu închis,
auriu

(531) Clasificare Viena:270502; 270511;
270519; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03040
(151) 10.05.2012
(732) S.C. ELECTRO SISTEM S.R.L.,

Str. 8 Martie nr. 4B, Jud. Maramureş,
430406, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

ESTO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03035
(151) 10.05.2012
(732) ŢURCANU HORIA, Bd. Unirii nr.

47, bl. E3A2, sc. 2, etaj 5, ap. 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) FRANCISC ELENA ,  Şos .
Bucureşti-Târgovişte nr. 22 G, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRIZA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03068
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MILLENIUM PRO DESIGN

S.R.L., Str. Sulfinei nr. 3, jud. Ilfov, ,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

FLYJACK

(591) Culori revendicate:negru, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:030201; 030224;

260418; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03063
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

IZOFELT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
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saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03041
(151) 10.05.2012
(732) S.C. ARABESQUE S.R.L., Str.

Timişului nr. 1, judeţul Galaţi,
800321, GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

STRATUM

(591) Culori revendicate:bleumarin, albastru
deschis

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270509;

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii

transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03051
(151) 10.05.2012
(732) S.C. TISSUE EXPERT S.R.L., Str.

Mihai Viteazul nr. 327bis, biroul 2,
judeţul Braşov, , HARMAN
ROMANIA 

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

(540)

KIWI CLEAN

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270501;  
(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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
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colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03036
(151) 10.05.2012
(732) S.C. DELAZERO S.R.L., Aleea

Alexandru nr. 7, sc. A, camera 4,
sector 1, 011821, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DELAZERO

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03042
(151) 10.05.2012
(732) POPA CODRUTA MANUELA,

Calea Aradului nr. 12, ap. 12, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

codru de paine

  
(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; strângerea la un loc, în beneficiul
tertilor, a produselor alimentare (exceptând
transportul) pentru a permite clientilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en pdetail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; magazine de produse
alimentare; magazine lon-line de produse
alimentare; publicitate pentru produsele şi
serviciile din clasele 30, 35, 41, 43; servicii de
(aprovizionare pentru terti; difuzare de
anunturi publicitare; distribuire de materiale
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publicitare şi de eşantioane; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale; servicii de închiriere de material
şi spaţii publicitare; servicii de promovare a
vânzărilor de produse alimentare, pentru terţi;
servicii de publicitate pentru promovarea
magazinelor cu produse alimentare destinate
consumului uman; servicii de vânzare produse
alimentare; servicii de publicitate outdoor;
servicii de curier publicitar; organizarea,
funcţionarea şi supravegherea vânzărilor,
precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor de produse alimentare
destinate consumului uman; demonstraţii de
bunuri; servicii de telemarketing; pregătirea şi
publicarea de texte publicitare; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
scrisă; publicitate televizată; publicitate
radiofonică; prezentarea produselor alimentare
prin toate mijloacele de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul; promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; compilaţii statistice;
oferirea de spaţiu pentru publicitate pe site-uri
web si bloguri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de
evenimente; planificare de evenimente;
organizarea de evenimente speciale;
organizare de evenimente în domeniul culinar;
organizare de evenimente muzicale, culturale,
educative, sportive, de divertisment;
organizarea de evenimente live; organizarea
de spectacole şi competiţii live; organizarea
de competiţii şi evenimente în scopuri
caritabile; organizarea de baluri, de concursuri
de frumuseţe, nunţi, botezuri, petreceri,
petreceri tematice, carnavaluri, competiţii de
dans, petreceri dansante, baluri mascate,
petreceri pentru copii; arganizarea de
concerte; planificarea de recepţii; organizarea

şi conducerea de colocvii, conferinţe,
congrese, simpozioane, workshop-uri,
seminarii, competiţii sportive, concursuri
educative sau de divertisment; divertisment
radiofonic şi televizat; exploatarea
publicaţiilor on-line nedescărcabile;
organizarea de expoziţii, târguri şi evenimente
în scopuri culturale sau educative; proiecţii de
filme cinematografice; lecţii de gătit; instruire
în domeniul culinar; servicii pentru organizare
de timp liber; producţia de emisiuni radio şi
tv, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare; servicii de publicare; servicii de
publicare on-line; punerea la dispoziţia
publicului a publica ţ i i lor on-line
nedescarcabile.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03069
(151) 10.05.2012
(732) ACATRINEI ADRIAN, Bd. Ştefan

cel Mare şi Sfânt nr. 22, sc. A, ap. 12,
jud. Braşov, 500432, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Băcănia lui Iordache

  (531) Clasificare Viena:020101; 050311;
261113; 270511;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03052
(151) 10.05.2012
(732) S.C. WHITEVISION S.R.L., Str.

Bistriţa nr. 7, judeţul Timiş, ,
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)

WHITEVISION

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270507;

270508; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 03070
(151) 10.05.2012
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(732) ACATRINEI ADRIAN, Bd. Ştefan
cel Mare şi Sfânt nr. 22, sc. A, ap. 12,
jud. Braşov, 500432, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Arci

  
(531) Clasificare Viena:180323; 261325;

270501;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03053
(151) 10.05.2012

(732) S.C. ROSIE RE S.R.L., Str. Mioriţa
nr. 11-13, judeţul Timiş, ,
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)

CHECK INN HOTEL

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

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03043
(151) 10.05.2012
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(732) POPA CODRUTA MANUELA,
Calea Aradului nr. 12, ap. 12, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Apa.Faina.Sare.

  
(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; strângerea la un loc, în beneficiul
tertilor, a produselor alimentare (exceptând
transportul) pentru a permite clientilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en pdetail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; magazine de produse
alimentare; magazine lon-line de produse
alimentare; publicitate pentru produsele şi
serviciile din clasele 30, 35, 41, 43; servicii de
(aprovizionare pentru terti; difuzare de
anunturi publicitare; distribuire de materiale
publicitare şi de eşantioane; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale; servicii de închiriere de material
şi spaţii publicitare; servicii de promovare a
vânzărilor de produse alimentare, pentru terţi;
servicii de publicitate pentru promovarea

magazinelor cu produse alimentare destinate
consumului uman; servicii de vânzare produse
alimentare; servicii de publicitate outdoor;
servicii de curier publicitar; organizarea,
funcţionarea şi supravegherea vânzărilor,
precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor de produse alimentare
destinate consumului uman; demonstraţii de
bunuri; servicii de telemarketing; pregătirea şi
publicarea de texte publicitare; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
scrisă; publicitate televizată; publicitate
radiofonică; prezentarea produselor alimentare
prin toate mijloacele de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul; promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare; compilarea informaţiilor în
fişiere electronice; compilaţii statistice;
oferirea de spaţiu pentru publicitate pe site-uri
web si bloguri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de
evenimente; planificare de evenimente;
organizarea de evenimente speciale;
organizare de evenimente în domeniul culinar;
organizare de evenimente muzicale, culturale,
educative, sportive, de divertisment;
organizarea de evenimente live; organizarea
de spectacole şi competiţii live; organizarea de
competiţii şi evenimente în scopuri caritabile;
organizarea de baluri, de concursuri de
frumuseţe, nunţi, botezuri, petreceri, petreceri
tematice, carnavaluri, competiţii de dans,
petreceri dansante, baluri mascate, petreceri
pentru copii; arganizarea de concerte;
planificarea de recepţii; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiţii sportive, concursuri educative sau
de divertisment; divertisment radiofonic şi
televizat; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; organizarea de expoziţii,
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târguri şi evenimente în scopuri culturale sau
educative; proiecţii de filme cinematografice;
lecţii de gătit; instruire în domeniul culinar;
servicii pentru organizare de timp liber;
producţia de emisiuni radio şi tv, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare; servicii de
publicare; servicii de publicare on-line;
punerea la dispoziţia publicului a publicaţiilor
on-line nedescarcabile.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03054
(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

VATEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03055

(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

WHITEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03056
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(151) 10.05.2012
(732) S.C. MINET INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 12, Judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
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)

VOLUMAX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03044
(151) 10.05.2012
(732) S.C. FLINTAB S.R.L., Str.

Carpenului nr. 22, Jud. Prahova,
100430, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Lucrăm pentru cântarul perfect

 ((511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Sistem electronic de cânt|rire, cântare
rutiere Õi feroviare, sisteme de cânt|rire
industrial| Õi dozare, platforme de
cânt|rire, cânt|rire pentru îns|cuire,
cântare de flux, cântare pentru animale,
cântare pe cale aerian|; cântare (aparate
de cânt|rit), aparate Õi instrumente de
cânt|rit; maÕini de cânt|rit; balanÛe;
instrumente de m|surare; aparate de
m|sur|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03071
(151) 10.05.2012
(732) POPESCU OCTAVIAN CODRUT,

Aleea Emil Botta nr. 6, bl. M107, sc.
2, et. 7, ap. 55, sector 3, 031074,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vapparatus

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigarete electronice; articole pentru
fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03045
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(151) 10.05.2012
(732) S.C. VITA LINE SPORT S.R.L.,

Str. Apateului nr. 4, Jud. Bihor,
410541, ORADEA ROMANIA 

(540)

mega PROTEINE www.megaproteine.ro

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03072

(151) 10.05.2012
(732) MOL ROMANIA PETROLEUM

PRODUCTS S.R.L. ,  Ca lea
Dorobanţilor nr. 14-16, et. 1, jud. Cluj,
400117, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

multibonus

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03046
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(151) 10.05.2012
(732) S . C .  D K  E V E N T S  &

ADVERTISING S.R.L., Str. Pene
Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. E, ap. 54,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROCAD ROMANIAN CONVENTION
OF ARCHITECTURE AND DESIGN

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:010102; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03073
(151) 10.05.2012
(732) S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L.,

Lot 1, tarla 161, parcela 1086/1/1, jud.
Brăila, , COMUNA VĂDENI
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)

MĂRGELATU

  
(531) Clasificare Viena:050504; 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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
secretariat; licenţe de servicii şi 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;
consultanţă profesională în afaceri; difuzarea
de anunţuri publicitare; distribuire de
materiale publicitare, broşuri, prospecte,
imprimate; reproducere de documente;
organizare de expoziţii relaţii publice; servicii
de editare, redactare de texte publicitare.
38 Telecomunicaţii; transmisii de date,
servicii care constau - în general - în difuzarea
de programe de radio şi televiziune şi pagină
web.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
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distribuire, difuzare de publicaţii şi de
materiale de propagandă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03074
(151) 10.05.2012
(732) S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L.,

Lot 1, tarla 161, parcela 1086/1/1, jud.
Brăila, , COMUNA VĂDENI
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)

SEMINŢE MĂRGELATU Probabil cel
mai cunoscut spargator de seminte

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

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

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

tipografice; clişee.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de
secretariat; licenţe de servicii şi 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;
consultanţă profesională în afaceri; difuzarea
de anunţuri publicitare; distribuire de
materiale publicitare, broşuri, prospecte,
imprimate; reproducere de documente;
organizare de expoziţii relaţii publice; servicii
de editare, redactare de texte publicitare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii; servicii de
distribuire, difuzare de publicaţii; livrare de
mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03095
(151) 11.05.2012
(732) S.C. PLAZZA SHOES S.R.L., AD

Xenopol nr. 3, sc. A, et. 6, ap. 28,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

m MATAR shoes and more

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03075
(151) 10.05.2012
(732) S.C. AGRI DELTA SERV S.R.L.,

Lot 1, tarla 161, parcela 1086/1/1, jud.
Brăila, , COMUNA VĂDENI
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)

NEW HOTEL EGRETA

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:030707; 270501;

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 Serviciii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare
en-gross şi en-detail; informaţii şi consultanţă
comercială pentru consumatori; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii; publicitate; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de secretariat; licenţe de servicii şi
produse pentru terţi, prezentarea,difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare, de orice
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse de
larg consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere în
magazine, lanţ de magazine, la standuri, ori pe
bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii; închiriere maşini
şi echipamente, servicii de desfacere, achiziţie
de bunuri şi servicii pentru alte intreprinderi,
licenţe de servicii şi produse pentru terţi,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori; consultanţă profesională în
afaceri; difuzarea de anunţuri publicitare;
distribuire de materiale publicitare, broşuri,
prospecte, imprimate; reproducere de
documente; servicii de editare, redactare de
texte publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; servicii de
distribuire, difuzare de publicaţii; livrare de
mărfuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; cafea,
restaurant, cattering, restaurant cu servire

rapidă şi permanentă, gen snack-bars,
restaurant cu autoservire; servicii de cazare
temporară, hotel, motel, pensiuni, case de
vacanţă, camping, turism rural; închirieri
temporare, rezervare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03096
(151) 11.05.2012
(732) S.C. WISCONSIN REAL ESTATE

SERVICES S.R.L. ,  Şoseaua
Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
clădirea A, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

W WISCONSIN REAL ESTATE
SERVICES

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03076
(151) 10.05.2012
(732) FONDUL DE GARANTARE A

DREPTURILOR DIN SISTEMUL
DE PENSII PRIVATE, Str. Calea
Plevnei nr. 139, bl. corp B, et. 1, ap.
13, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FGDSPP Fondul de garantare a
drepturilor din sistemul de pensii private

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

  
(531) Clasificare Viena:070311; 260418;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 03077
(151) 11.05.2012
(732) S . C .  B R A I N W A V E

COMMUNICATION S.R.L., B-dul
Camil Ressu nr. R2, sc. 2, et. 2, ap. 34,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NĂSCUŢI PENTRU A ALERGA

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis
(pantone 158 C), portocaliu închis
(pantone 159C)

  
(531) Clasificare Viena:020919; 270502;

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

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

(210) M 2012 03078
(151) 11.05.2012
(732) S.C. SEMIH IDEAL GRUP

CONSTRUCTII S.R.L., Str. Fabricii
nr. 1 (Fosta T111, P425), Complex
Comercal China Town, Spaţiu H8M2,
Hala 8, Jud. Ilfov, , AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

Semoo Automatic

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290114;  
(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 03079
(151) 11.05.2012
(732) S.C. VIETHANH IMPEX S.R.L.,

Str. Ion Berindei nr. 1, bl. S22, sc. A,
et. 9, ap. 40, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOTO Fashion

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03099
(151) 11.05.2012
(732) S.C. OFTAFARMA ROMANIA

S.R.L., Str. Carol Davila nr. 105-107,
et. 2, ap. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse şi preparate medicinale oftalmice
antiglaucom.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03100
(151) 11.05.2012
(732) S.C. OFTAFARMA ROMANIA

S.R.L., Str. Carol Davila nr. 105-107,
et. 2, ap. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SIFIOPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse şi preparate medicinale oftalmice
antiglaucom.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03080
(151) 11.05.2012
(732) S.C. RABBIT MEDIA S.R.L., Str.

Alunişului nr. 37, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOP DRINK & FOOD

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03101
(151) 11.05.2012
(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

(591) Culori revendicate:roz, galben, mov

  
(531) Clasificare Viena:030704; 270507;

290113;  
(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 înulei. 
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
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de birou, cu excepţia regrupării in 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-uri Web sau a
programelor de televiziune de cumpărături,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03081
(151) 11.05.2012
(732) B E C K E R  C O N S T A N T I N ,

Domiciliat în Germania, Oraş Berlin,
Cu Rezidenţă în România, Bucureşti,
Str. Spătarul Milescu Nicolae nr. 22,
sector 2, ,  GERMANIA 

(732) MICU IONUT, B-dul. Tomis nr.253,
bl.T1, sc.C, et.2, ap.51, judeţul
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) MIRCEA PETRU, Str. Caşin nr. 11,
Jud. Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

RECOVER BAND

  (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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03083
(151) 11.05.2012
(732) DELITA DECOR S.R.L., B-dul

Basarabia 186-192, bl. G9, sc. 1, et. 7,
ap. 30, sector 2, 22128, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

estiacasa.ro

  
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 5/2012/20

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03084
(151) 11.05.2012
(732) S.C. TMV SERV PROD S.R.L., Str.

E. Racoviţă nr. 33, bl. A5, ap. 40,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SAFETY FIRST

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:011108; 090721;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03102
(151) 11.05.2012
(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

(591) Culori revendicate:roz, galben, mov

  
(531) Clasificare Viena:030704; 270507;

270511; 290113;  
(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 înulei. 
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
de birou, cu excepţia regrupării in 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,
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cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul poştei electronice, de exemplu,
prin intermediul site-uri Web sau a
programelor de televiziune de cumpărături,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03085
(151) 11.05.2012
(732) ABIB S.R.L., Str. Nordului nr.

1 3 9 1 / G ,  j u d e ţu l  M u r e ş ,  ,
SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

(540)

HALLER CSALAD NEMESI CZIMERE

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

  
(531) Clasificare Viena:240118; 240119;

290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03086
(151) 11.05.2012
(732) S.C. AVEMAR S.R.L., Str. Flamandă

nr. 18, jud. Constanţa, 900647,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

EMAGTECHNIK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03103
(151) 11.05.2012
(732) S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., DN

1 (Bucureşti-Ploieşti), Km.19.3, str.
Balanţei nr. 46, judeţul Ilfov, 077067,
COM. CORBEANCA ROMANIA 

(540)

bonjour.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03087
(151) 11.05.2012
(732) BEST ADVERTISING &

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

(540)

best regie radio simply the best

(591) Culori revendicate:roÕu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 020908;

270508; 270511; 290112;  
(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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei 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.
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
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calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03088
(151) 11.05.2012
(732) S.C. GOLDENROD S.R.L., Satul

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

(540)

ASLAN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne şi preparate din carne.
35 Regruparea în avantajul terţilor a cărnii şi
a produselor din carne (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Servicii de distribuţie a cărnii şi a
produselor din carne.
44 Servicii privind creşterea animalelor pentru
carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03089
(151) 11.05.2012
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

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

(540)

DOBROGEA Eugenia ORIGINAL cacao
şi rom

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : g a l b e n
(Pantone116C), maro (Pantone 483C),
roşu (Pantone 186C), alb, auriu, kaki,
negru, bej, gri, albastru, bleu, verde,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260101;

270502; 270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Biscuiţi cu cremă; îngheţată; cafea, ceai;
produse zaharoase; bomboane, batoane de
ciocolată, napolitane, alune trase în ciocolată;
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Gestiunea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export; publicitate şi reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03090
(151) 11.05.2012
(732) S.C. KOMODER INTERACTIVE

S.R.L., Str. Ialomiţa nr. 15, ap. 6, jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

KOMODER

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 03091
(151) 11.05.2012
(732) S.C. KOMODER INTERACTIVE

S.R.L., Str. Ialomiţa nr. 15, ap. 6, jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

KOMODER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, 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 03092
(151) 11.05.2012
(732) JITARU FLORIN RADU, Str.

Constantin Lacea nr. 12, Jud. Braşov,
500112, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03093
(151) 11.05.2012
(732) S.C. ADYASV S.R.L., Str.

Transilvaniei nr. 32, jud. Brăila,
810249, BRĂILA ROMANIA 

(540)

PIZZA ADRIANO Nu te poţi abţine

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:240916; 260118;

270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03094
(151) 11.05.2012
(732) PARV GHEORGHE, Str. Viorelelor,

bl. D8, sc. B, et. 2, ap. 5, Jud. Timiş,
300295, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

timpul tău pe mâini bune

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03139
(151) 14.05.2012
(732) ANGELESCU IOANA, Str. C.A.

Rosetti nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PALATUL LIDO
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  (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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03126
(151) 14.05.2012
(732) S.C. FERMA ZOOTEHNICA

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 5, Jud.
Maramureş, 430015, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

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

  

(531) Clasificare Viena:030402; 030418;
061913; 260116; 290115;  

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

29 Extracte şi preparate din carne.
31 Animale vii: bovine, porcine, ovine şi
păsări.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
marfuri.
40 Prelucrarea şi conservarea cărnii.
44 Creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi
păsărilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03140
(151) 14.05.2012
(732) ANGELESCU IOANA, Str. C.A.

Rosetti nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CASTELUL MONTEORU

  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03141
(151) 14.05.2012
(732) ANGELESCU IOANA, Str. C.A.

Rosetti nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PALATUL MONTEORU

  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03142
(151) 14.05.2012
(732) ANGELESCU IOANA, Str. C.A.

Rosetti nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIDO BELLE EPOQUE

  

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03127
(151) 14.05.2012
(732) S.C. NUOVAENERGIA AFO

S.R.L., Str. Victor Hugo nr. 4, Judeţul
Cluj, 400194, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

AIRFORCE ONE

  
(531) Clasificare Viena:130301; 270509;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03143
(151) 14.05.2012
(732) ANGELESCU IOANA, Str. C.A.

Rosetti nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIDO MONTEORU

  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03144
(151) 14.05.2012
(732) ANGELESCU IOANA, Str. C.A.

Rosetti nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MONTEORU BELLE EPOQUE

  

(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03145
(151) 14.05.2012
(732) MARCIU MARIUS CORNEL, Str.

Barajul Argeş nr. 41A, sc. E, et. 1, ap.
E4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CASE UTILAJE PENTRU
CONSTRUCTORI CARE NU SE JOACA

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:180115; 180117;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 5/2012/20

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03146
(151) 14.05.2012
(732) S.C. VERTIGO CENTER S.R.L.,

Bd. Socola, nr. 4, bl. C4, sc. A, ap. 2,
parter, , IAŞI ROMANIA 

(540)

wink public multimedia

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

  
(531) Clasificare Viena:240501; 290101;

290103; 290104; 290106; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de afişare electronică, transmitere
de mesaje şi imagini asistate de calculator,
comunicaţii prin terminale de calculator.
41 Divertisment televizat, servicii de
procesare de imagini digitale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03132
(151) 14.05.2012
(732) S.C. MAGNA ARMOUR GUARD

S.R.L., Str. G-ral. Eremia Grigorescu
nr. 31, bl. P17, sc. A, ap. 13, Judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

(540)

MAGNA ARMOUR GUARD

  
(531) Clasificare Viena:090721; 240108;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03133
(151) 14.05.2012
(732) S.C. MONDO DI PASTA S.R.L.,

Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, sector
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)

Brain food

(591) Culori revendicate:verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:050706; 050707;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03134
(151) 14.05.2012
(732) S.C. MONDO DI PASTA S.R.L.,

Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, sector
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)

YOGOFIBER

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03135
(151) 14.05.2012
(732) LIVIU SOUCA, Şos. Nicolae

Titulescu nr. 92, bl. 13, sc. 4, et. 5, ap.
142, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BLINDA CRISTINA DIANA, Aleea
Emil Bota nr. 1, bl. M 109, sc. 2, ap.
39, sector 3, , 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)

hansen office design

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea

marfurilor, 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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03136
(151) 14.05.2012
(732) S.C. ORPAZ SECURITY S.R.L.,

Bdul. Alexandru Obregia nr. 22, bl.
R1, sc. B, et. 2, ap. 56, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORPAZ SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de protecţie şi securitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03104
(151) 14.05.2012
(732) S . C .  S O C I E T A T E A  D E

PROMOVARE A VINULUI S.R.L.,
Calea Bucureşti, bl. 2-1, scara 4, et.1,
ap.34, Judeţul Ilfov, , Otopeni
ROMANIA 

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

(540)

3 PESTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03117
(151) 14.05.2012
(732) S.C. COMPANIA DE LOGISTICĂ

ŞI DISTRIBUŢIE WIT S.R.L., Str.
Ciprian Porumbescu nr. 27, judeţul
Bacău, 600170, BACĂU ROMANIA

(540)

WIT

(591) Culori revendicate:albastru închis,

portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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 03137
(151) 14.05.2012
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Jud. Covasna, ,
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)

ARCOISOLINE

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270508;

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

clase:
17 Materiale de călăfătuit, etanşat şi izolat în
special membrane bituminoase cu polimeri
elasto-plastomeri: hidroizolatoare, cu armătură
din ţesătură de poliester, cu armătură de fibre
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din sticlă; membrane speciale pe bază de
bitum, modificate cu poliesteri elasto
plastomeri, cu aditivi anorganici antifoc;
membrane speciale deosebit de rezistente la
stres mecanic şi la penetrare; membrane
compozite cu structură dublă, sau autoadezive.
19 Membrane bituminoase cu polimeri
elasto-plastomeri: hidroizolatoare, cu
armătură din ţesătură de poliester, cu armătură
de fibre din sticlă; membrane speciale pe bază
de bitum, modificate cu poliesteri
elastoplastomeri, cu aditivi anorganici antifoc;
membrane speciale deosebit de rezistente la
stres mecanic şi la penetrare; membrane
compozite cu structură dublă, sau autoadezive.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; prezentare produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
informaţii pentru afaceri; prezentarea şi
vânzarea de produse în magazine proprii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
pentru vânzarea cu amănuntul pentru terţi;
comercializare en gross şi en-detail; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de bunuri, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine sau pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03138
(151) 14.05.2012
(732) ANGELESCU IOANA, Str. C.A.

Rosetti nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIDO VECCHIO

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03147
(151) 14.05.2012
(732) REQUEST GRANT GROUP

S.R.L., Str. Muzeul Zambaccian nr.
22B, et. 1, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Nestor patiserie

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03105
(151) 14.05.2012
(732) ASOCIATIA SALVATI DUNAREA

SI DELTA, Str. Constantin Sandu
Aldea nr. 22, sector 1, 012063,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eco social

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:020914; 260116;

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

clase:
16 Produse, tipărituri şi fotografii.
35 Comunicare publică şi anunţuri
(transmitere de mesaje, comunicaţii).
41 Educaţie, instruire.
42 Crearea şi menţinerea site-ului web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03148
(151) 14.05.2012
(732) S .C .  S E NS O  ELECTRIC

LIGHTING S.R.L., Sat Ştefăneştii de
Jos, Str. Pinului nr. 1, bl. A11, sc. 1,
parter, ap. 001, Complex Cosmopolis,
judeţul Ilfov, , COM. ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS 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)

VISIVO LIGHTING

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
11 Aparate de iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03149
(151) 14.05.2012
(732) ROGNEAN IOAN-MIHAI, Str. Dej

nr. 5, sc. C, et. 3, ap. 8, judeţul Timiş,
300639, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BENTLEY Farm E-Shop

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030411;

030418; 030703; 270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, toate acestea în
legătură cu produsele din clasele 5,7,8,10, 31.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03150
(151) 14.05.2012
(732) ROGNEAN IOAN-MIHAI, Str. Dej

nr. 5, sc. C, et. 3, ap. 8, judeţul Timiş,
300639, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BENTLEY Farm Shop Point

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030411;

030418; 030703; 260118; 270511;
270524;  

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

31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, toate acestea în
legătură cu produsele din clasele 5,7,8,10,31.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03151
(151) 14.05.2012
(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 by roua

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

  
(531) Clasificare Viena:011503; 060104;

270502; 270503; 290113;  
(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 03106
(151) 14.05.2012
(732) S.C. ROTTA COMIMPEX S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. A,
ap. 31, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROTTA Cosmetice & Detergenti

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

290112;  
(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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03118
(151) 14.05.2012
(732) S.C. COMPANIA DE LOGISTICĂ

ŞI DISTRIBUŢIE WIT S.R.L., Str.
Ciprian Porumbescu nr. 27, judeţul
Bacău, 600170, BACĂU ROMANIA

(540)

CLD WIT COMPANIA DE LOGISTICA
SI DISTRIBUTIE WIT No.1 or nothing

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03119
(151) 14.05.2012
(732) S.C. COMPANIA DE SERVICII ŞI

MARKETING WIT S.R.L., Str.
Ciprian Porumbescu nr. 27, judeţul
Bacău, 600170, BACĂU ROMANIA

(540)

csm wit Compania de Servicii si
Marketing Wit powered by WIT

(591) Culori revendicate:albastru închis,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010110;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03120
(151) 14.05.2012
(732) S.C. COMPANIA DE PAZĂ UNIAS

SECURITY S.R.L., Bd. Petrolului nr.
1, corp C15, judeţul Prahova, 100531,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

UNIAS COMPANIA DE PAZĂ
SECURITY

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

  
(531) Clasificare Viena:010104; 260108;

260304; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03107
(151) 14.05.2012
(732) SINDICATUL NATIONAL

PETROM-ENERGIE ,  B-dul
Republicii nr. 7, et. 7, jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

PETROM ENERGIE SINDICATUL
NATIONAL PETROM - ENERGIE

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:011515; 011725;

270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ziare.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de editare şi de
tehnoredactare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

38 Difuzarea emisiunilor de radio şi
televiziune.
39 Transport; organizarea de călătorii;
organizare de conferinţe şi excursii, ambalare
şi depozitare de mărfuri.
40 Servicii de tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni de
radio şi de televiziune.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii
de cercetare şi 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;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03121
(151) 14.05.2012
(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.

43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

COSELI COMPLEX COMERCIAL
MIRAJ

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 5/2012/20

(210) M 2012 03122
(151) 14.05.2012
(732) DACARDI IMPEX S.R.L., Calea

Sântandrei nr. 48, Judeţul Bihor,
410238, ORADEA ROMANIA 

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

(540)

RED FORCE ENERGY DRINK

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030422;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03115
(151) 14.05.2012
(732) GOJOL MIHAI ALIN, Str. Aiudului

nr. 42A, judeţul 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)

Cafe Lux Pasiune pentru dulciuri

(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270504;

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.
39 Distribuţie de produse de cofetărie şi
patiserie.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03108
(151) 14.05.2012
(732) S.C. MOOZ TV S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 35-37, et. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MOOZ

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03116
(151) 16.05.2012
(732) AIONITOAIEI TRAIAN, Str.Argeş

nr. 37, judeţul Constanţa, 905360,
EFORIE SUD ROMANIA 

(540)

FAVIS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270512;

290101;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03109
(151) 14.05.2012
(732) S.C. MOOZ TV S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 35-37, et. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HD MOOZ

(591) Culori revendicate:mov, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03110
(151) 14.05.2012
(732) S.C. MOOZ TV S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 35-37, et. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HITS MOOZ

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03111
(151) 14.05.2012
(732) S.C. MOOZ TV S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 35-37, et. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RO MOOZ

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03112
(151) 14.05.2012
(732) S.C. MOOZ TV S.R.L., Şos.

Olteniţei nr. 35-37, et. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DANCE MOOZ

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03123
(151) 14.05.2012
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

CLUJ 100%

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270711;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; 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 03124
(151) 14.05.2012
(732) PADURE GHEORGHE, Str.

Ialomicioarei nr. 8, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TARANUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03113
(151) 14.05.2012
(732) CAMERA DE COMERT,

INDUSTRIE SI AGRICULTURA
TIMIS, Piaţa Victoriei nr. 3, jud.
Timiş, 300030, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

Comoară Verde R

(591) Culori revendicate:alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:011108; 260118;

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

clase:
31 Produse agricole, legume şi fructe.
35 Gestiunea afacerilor comerciale, reclamă şi
publicitate.
39 Transport şi depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03114
(151) 14.05.2012
(732) S.C. ALVIS COMSERV S.R.L., Str.

Tăietura Turcului nr. 54D, ap. 1, 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)

ALVIS PRODUSE MENAJ

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

  
(531) Clasificare Viena:030101; 260403;

260409; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de uz casnic şi menaj din material
plastic, lemn şi metal, jucării, produse textile
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; vânzarea online cu referire la
produsele de uz casnic şi menaj din material
plastic, lemn şi metal, jucării, produse textile.
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03165
(151) 15.05.2012
(732) FEDERATIA PATRONATELOR

DIN ROMANIA, Str. Basarabia nr. 9,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

FARMACIILE ETHICA

  
(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.
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.
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 03166
(151) 15.05.2012
(732) FEDERATIA PATRONATELOR

DIN ROMANIA, Str. Basarabia nr. 9,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

FARMACIA ETHICA

  
(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.
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.
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 03167
(151) 15.05.2012
(732) BIBLIOTECA NATIONALA A

ROMANIEI, Str. Ion Ghica nr. 4,
sector 3, 030046, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BNR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI

(591) Culori revendicate:maro, crem

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,

maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03174
(151) 15.05.2012
(732) GSP PAZA SI PROTECTIE, Str.

Negru Vodă, bl. 821, sc. B, et. 4, ap.
38, Jud. Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

(540)
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GSP PAZĂ ŞI PROTECŢIE
  
(531) Clasificare Viena:030116; 270502;

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

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
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 03192
(151) 15.05.2012
(732) S.C. CRIN & MORRIS S.R.L., Str.

Agricultori nr. 104B, Corp B, sector 2,
021495, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Trattoria Pascu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03160
(151) 15.05.2012
(732) S.C. 2 PARALE AFILIERE S.R.L.,

Str. Vidin, nr. 60-64, parter, sector 2,
023789, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Spor la conversii!

  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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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 03175
(151) 15.05.2012
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Şoseaua Alba Iulia nr. 156,
Judeţul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

OROLIPAZYM FORTE POLIPHARMA

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
164C), albastru (pantone 294C), verde
(pantone 355C)

  
(531) Clasificare Viena:020925; 270508;

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

clase:
5 Supliment alimentar; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; specifice domeniului farmaceutic.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03161
(151) 15.05.2012
(732) S.C. PARTENER COFFEE S.R.L.,

Str. Valea Argeşului nr. 11, bl. A6, sc.
B, parter, ap. 16, sector 6, 061933,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The Coffee Shop

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03176
(151) 15.05.2012
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Şoseaua Alba Iulia nr. 156,
Judeţul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

IBUVALEN POLIPHARMA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
294C), roşu (pantone 1795C), verde
(pantone 355C)

  
(531) Clasificare Viena:050311; 260201;

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

clase:
5 Produse farmaceutice; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; specifice domeniului farmaceutic.

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03162
(151) 15.05.2012
(732) CANSCHI GIANI, Str. Sejar nr. 77,

Judeţul Iaşi, 700333, IAŞI ROMANIA

(540)

COMPLEX COMERCIAL PHOENIX

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030724; 040320;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03168
(151) 15.05.2012
(732) S.C. SENATOR PRODIMPEX

S.R.L., Str. Mr. Gh. Pastia nr. 5, bl. 8,
parter, ap. 1, Judeţul Vrancea, 620035,
FOCŞANI ROMANIA 

(540)

SENATOR PRIVATE COLLECTION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03193
(151) 15.05.2012
(732) S.C. LOGICITY SOLUTION

AGENCY S.R.L., Str. M Ferme nr.
13A, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

LOGICITY SOLUTION

(591) Culori revendicate:alb, roşu, verde

  

(531) Clasificare Viena:241517; 270515;
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
tipografice; clişee.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03177
(151) 15.05.2012
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Şoseaua Alba Iulia nr. 156,
Judeţul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

OROLIPAZYM POLIPHARMA
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(591) Culori revendicate:galben (pantone
803C), albastru (pantone 294C),
verde (pantone 355C)

  
(531) Clasificare Viena:020925; 050311;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Supliment alimentar; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou specifice domeniul farmaceutic.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03163
(151) 15.05.2012
(732) CANSCHI GIANI, Str. Sejar nr. 77,

Judeţul Iaşi, 700333, IAŞI ROMANIA

(540)

SIRAJ

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:040320; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03152
(151) 15.05.2012
(732) DANIEL DAVID, Str. Rovine nr. 8,

ap. 23, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(740) DEVIMARK - AGENTIE DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

PASTILA PSIHOLOGICĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 03183
(151) 15.05.2012
(732) ASOCIATIA TRANSHUMANTA

VAMA BUZAULUI, Sat Vama
Buzăului nr. 245, jud. Braşov, ,
COMUNA VAMA BUZĂULUI
ROMANIA 

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

(540)

ASOCIAŢIA TRANSHUMANŢA VAMA
BUZĂULUI 2010

(591) Culori revendicate:crem, albastru
deschis, gri, verde, maro, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020115; 030108;

030411; 060102; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 5/2012/20

(210) M 2012 03194
(151) 15.05.2012
(732) S.C. PERSONAL DATA PLUS

S.R.L., Str. Sf. Constantin nr. 24, et.
1, ap. 7, sector 1, 010219,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Medicina MODERNĂ

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270512; 270519;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03169
(151) 15.05.2012
(732) S.C. ALEX ALARMS SECURITY

S.R.L., Str. Delureni nr. 64, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALEX ARMS security

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 240107;

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

clase:
41 Educaţie şi instruire.
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 03195
(151) 15.05.2012
(732) JUDEŢUL VRANCEA, Str. Dimitrie

Cantemir nr. 1, judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

BACHUS FESTIVALUL
INTERNATIONAL AL VIEI SI VINULUI
VRANCEA

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:050710; 240501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03164
(151) 15.05.2012
(732) FEDERATIA PATRONATELOR

DIN ROMANIA, Str. Basarabia nr. 9,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

GRUPUL ETHICA

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03184
(151) 15.05.2012
(732) S.C. H10 SPORT LOUNGE S.R.L.,

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

(540)

H10

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03178
(151) 15.05.2012
(732) S.C. TOP TEXTIL S.R.L., Şos.

Amara nr. 19, Hala C 13, Jud.
Ialomiţa, , SLOBOZIA ROMANIA 

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

(540)

CAMELEON te schimbă după sezon

  (531) Clasificare Viena:031110; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
hainelor şi produselor vestimentare sau
accesoriilor vestimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călători; distribuţie
en gros sau en detail de haine şi produse
vestimentare sau accesorii vestimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03170
(151) 15.05.2012
(732) S.C. CARPAT GUARD FRI S.R.L.,

Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 5,
bl. A13, sc. 1, et. 6, ap. 21, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CG CARPAT GUARD FRI

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  (531) Clasificare Viena:240115; 270502;
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270517; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă (fără
detectivi particulari).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03171
(151) 15.05.2012
(732) S.C. ALBA ALUMINIU S.R.L., Str.

Gării nr. 10, judeţul Alba, 516100,
ZLATNA ROMANIA 

(540)

PASTA DE ALUMINIU ALBAqua

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

6 Pasta de aluminiu.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03185
(151) 15.05.2012
(732) S.C. MARTENS S.A., Str. Grigore

Ventura nr. 1, Judeţul Galaţi, 6200,
GALAŢI 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)

Ma Donna

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere albă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03172
(151) 15.05.2012
(732) S.C. ALBA ALUMINIU S.R.L., Str.

Gării nr. 10, judeţul Alba, 516100,
ZLATNA ROMANIA 

(540)

PASTA DE ALUMINIU MetAl
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Pasta de aluminiu.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03196
(151) 15.05.2012
(732) S.C. ACTIV GROUP S.R.L., Str.

Simion Barnuţiu nr. 14, Judeţul Alba,
515850, PETREŞTI ROMANIA 

(540)

NATURAL 100% santerra alles gut

(591) Culori revendicate:vişiniu, verde
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  (531) Clasificare Viena:050315; 270502;
270511; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03186
(151) 15.05.2012
(732) S.C. MARTENS S.A., Str. Grigore

Ventura nr. 1, Judeţul Galaţi, 6200,
GALAŢI 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)

Ma Donna ORIGINAL WhiteBeer

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

  
(531) Clasificare Viena:050702; 240902;

250119; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor proprii din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03197
(151) 15.05.2012
(732) S.C. ACTIV GROUP S.R.L., Str.

Simion Barnuţiu nr. 14, Judeţul Alba,
515850, PETREŞTI ROMANIA 

(540)

NATURAL 100% bioterra alles gut

(591) Culori revendicate:verde, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270502;

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03179
(151) 15.05.2012
(732) STEFAN ANDREI GABRIEL, Str.

Lacul Tei, nr. 1A, Jud. Ilfov, ,
CERNICA ROMANIA 

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

(540)

SAG FASHION & LIFESTYLE

 (531) Clasificare Viena:030301; 030401;
270508;  

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03198
(151) 15.05.2012
(732) S.C. 2B GROUP S.R.L., Str.

Iernuţeni nr. 56, judeţul Mureş,
545300, REGHIN ROMANIA 

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

(540)

Happrix

(591) Culori revendicate:roşu
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(531) Clasificare Viena:070124; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi cuverturi de
masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03187
(151) 15.05.2012
(732) S.C. MARTENS S.A., Str. Grigore

Ventura nr. 1, Judeţul Galaţi, 6200,
GALAŢI 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)

PREMIUM SENIOR Bere Blondă

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

  
(531) Clasificare Viena:050316; 240908;

250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor proprii din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03180
(151) 15.05.2012
(732) STEFAN ANDREI GABRIEL, Str.

Lacul Tei, nr. 1A, Jud. Ilfov, ,
CERNICA ROMANIA 

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

(540)

SAG FASHION & LIFESTYLE

  
(531) Clasificare Viena:090501; 090502;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03188
(151) 15.05.2012
(732) S.C. MARTENS S.A., Str. Grigore

Ventura nr. 1, Judeţul Galaţi, 6200,
GALAŢI 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)

Driver BERE FĂRĂ ALCOOL N.A

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

  
(531) Clasificare Viena:240701; 240902;

250119; 270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor proprii din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03173
(151) 15.05.2012
(732) B U Z D U G A N  G A B R I E L

CRISTIAN, Str. Giordano Bruno nr.
70, Judeţul Cluj, 400243, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

XTAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Lanterne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03189
(151) 15.05.2012
(732) S.C. MARTENS S.A., Str. Grigore

Ventura nr. 1, Judeţul Galaţi, 6200,
GALAŢI 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)

FALEZA

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290104;  

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

32 Bere.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor proprii din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03199
(151) 15.05.2012
(732) S.C. IVATHERM S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 55, judeţul Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

IVATHERM apa termală Herculane

(591) Culori revendicate:violet (pantone
2685)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03181
(151) 15.05.2012
(732) NICOLAU-GOREA ARTEMISIA,

Str. Căluşei nr. 12, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DENTLAND dentistry & boutique
medical spa ... locul unde sănătatea şi
frumuseţea se întâlnesc

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
44 Servicii medicale şi servicii de igienă şi
frumuseţe, pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03200
(151) 15.05.2012
(732) S.C. MAGNUM SX S.R.L., Bd.

Ferdinand I, nr. 61, sector 2, 021383,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAGNUM Sx Dres Sibiu

(531) Clasificare Viena:020323; 260118;
260201; 270507;  

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

25 Îmbrăcăminte , articole care servesc la
acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03190
(151) 15.05.2012
(732) S.C. MARINCOM COMPANY

S.R.L., Bdul. Tomis nr. 66, et. 1,
Judeţul Constanţa, , CONSTANTA
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)

Lollipop Cafe

(591) Culori revendicate:lila, mov,
portocaliu, albastru, ciclam, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03182
(151) 15.05.2012
(732) S.C. LAURMAR PROD COM

SERV S.R.L., Jud. Neamţ, ,
COMUNA RAUCEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Graţie...Sibiu

(591) Culori revendicate:verde, auriu, maro

  
(531) Clasificare Viena:020919; 260418;

290113;  
(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 03191
(151) 15.05.2012
(732) S.C. NANDOS GRILL S.R.L., Str.

Cooperaţiei, curtea ICRCOOP, FN,
j u d .  D â m b o v i ţ a ,  1 3 0 0 8 6 ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

Nando's Can't get enough

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 260118;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03212
(151) 16.05.2012
(732) S.C. ABIMED S.R.L., Str. Uranus nr.

9, sc. B, ap. 1, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)
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CLASSMED CENTRUL DE MEDICINĂ
DENTARĂ

(591) Culori revendicate:grena, alb

  
(531) Clasificare Viena:020910; 260118;

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

clase:
44 Servicii medicale; asistenţă stomatologică:
profilaxi a maladiilor stomatologice,
endodonţie, odontoterapie restaurativă,
ortodonţie, pedodonţie, implantologie,
protetică dentară, chirurgie oro-dentară,
radiologie dentară, cosmetică dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03223
(151) 16.05.2012
(732) S.C. BACANI UNU CONSULTING

S.R.L., Str. Miron Costin nr. 15A,
sector 1, , BUCURTEŞTI ROMANIA

(540)

CORKS COZY BAR

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270502;

270503;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03221
(151) 16.05.2012
(732) VLAD ALEXANDRU, Str. Mălăieşti

nr. 18, Jud. Braşov, 500107, BROŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector
2 BUCURESTI

(540)

AQUA VITALIS

  
(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
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distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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 03222
(151) 16.05.2012
(732) DUMITRU CLAUDIAN, Calea

Văcăreşti nr. 209, bl. 85A, sc. A, et. 7,
ap.  27,  sector 4,  040053,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INFORENERGETICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare; cărţi, reviste, magazine,
albume, cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetarie;
materiale pentru artişti; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
calendare, cărţi poştale, fotografii, buletine
informative
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv

prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin adio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; ofertă de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice; furnizare de anunţuri publicitare
accesibile prin reţele de comunicaţii şi de
calculatoare, inclusiv prin Internet şi site-uri
de Internet; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de forumuri de discuţii pe Internet;
mesaje electronice; comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor; organizarea de călătorii şi excursii.
41 Servicii de educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale; informare în
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materie de instruire, educaţie de cultură
generală şi de divertisment; servicii de
recreere şi de informaţie în materie de
recreere; editarea şi publicarea de anunţuri,
texte (altele decât cele publicitare); editarea şi
furnizarea on-line de publicaţii electronice, de
ghiduri educaţionale, programe şcolare şi de
divertisment; servicii de imagini digitale
(reprezentări); organizarea şi coordonare de
congrese, simpozioane, colocvii, discuţii între
specialişti, turnee de prezentare, seminarii,
conferinţe, de târguri, de expoziţii în scop
cultural şi educaţional; organizarea de
competiţii sau concursuri educaţionale şi de
instruire; cluburi de educaţie fizică, de
sănătate, cursuri de gimnastică, de dans, de
arte marţiale, de repunere în formă fizică;
publicare şi publicare on-line; furnizarea de
publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; jocuri şi concursuri;
organizare de evenimente; activităţi de
întreţinere corporală; servicii de agrement,
organizarea, susţinerea şi prezentarea de
turnee, competiţii, concursuri şi jocuri,
inclusiv cele furnizate prin intermediul
internetului.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programare, creare de soft.
44 Servicii medicale; terapii complementare şi
alternative, alte tratamente terapeutice pentru
alinarea suferinţelor şi dezechilibrelor fizice şi
psihice; tratamente inforenergetice,
bioenergie, bioterapie, bioenergoterapie;
radiestezie; centre de tratament şi de sănătate;

cercetare ştiinţifică în scopuri 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 03224
(151) 16.05.2012
(732) S.C. REINWESTFAHLEN S.R.L.,

Cartier Viişoara, Str. Drumul Cetăţii
nr. 305, (biroul nr. 3), Judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420063, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

emFreak

(591) Culori revendicate:galben, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03213
(151) 16.05.2012
(732) S.C. GORDY'S CAFE &

DESSERTS S.R.L., Bd. Mihai
Viteazu nr. 30, et. 3, ap. Sad 307,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

GORDY'S

  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03225
(151) 16.05.2012
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

ADRIANA

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

29 Seminţe prăjite; sărate şi nesărate, de
floarea soarelui şi dovleac, alune prăjite,
fistic; conserve din fructe, conserve din carne,
conserve din peşte, peşte congelat, fructe de
mare congelate, creveţi congelaţi, midii
congelate, ulei rafinat de floarea soarelui.
39 Servicii de ambalare a produselor din clasa
29.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03218
(151) 16.05.2012
(732) S.C. ADVANCED BINGO

SYSTEM S.R.L., Şos. Ciofliceni nr.
185, camera 110, jud. Ilfov, sat
Ciofliceni, , COMUNA SNAGOV
ROMANIA 

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

(540)

BINGO ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
313C), verde (pantone 361C), roşu
(pantone Red 032C)
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  (531) Clasificare Viena:010102; 260201;
270511; 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
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03214
(151) 16.05.2012
(732) S.C. ISPAL S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 2 bis, et. 1, judeţul
Iaşi, 700374, IAŞI ROMANIA 

(540)

FABRICA DE MOBILA ONLINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03220
(151) 16.05.2012
(732) S.C. URANIA FARM S.R.L., Cartier

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

(540)

PRIMA optiune pentru sanatate
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(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:241313; 270511;

270517; 290112;  
(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; dezinfectante; produse pentru
distrugerea dăunătoare, 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 03226
(151) 16.05.2012
(732) S.C. CRAMELE RECAS S.A.,

Complex de Vinificaţie, CP1, Jud.
Timiş, 307340, RECAŞ ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CRAMELE RECAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03215
(151) 16.05.2012
(732) S . C .  S L A N I C  M U S C E L

AGROINDUSTRIAL COMPLEX
S.R.L., Str. Valea Oltului nr. 2, bl.
M9, sc. 2, ap. 66, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLANIC MUSCEL Agroindustrial
Complex Pe pământurile familiei noastre
de peste 200 de ani

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, maro, roşu, vişiniu, mov,
negru, alb

(531) Clasificare Viena:030407; 030706;
050101; 050713; 050714; 260118;
290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite;
jeleuri, dulceţuri, compoturi.
42 Crearea şi întreţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03227
(151) 16.05.2012
(732) S . C .  B R I D G E  E U R O P E

CONSULTING S.R.L. ,  Str .
Washington nr. 32, et. 1, ap. 2, sector
2, 011796, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

BRIDGE EUROPE CONSULTING A
better business now

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1788
C), verde (pantone 5787 C), kaki
(pantone 451 C)

  
(531) Clasificare Viena:070124; 071120;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03201
(151) 16.05.2012
(732) S.C. EURO MARKET S.R.L., Str.

Muzicii nr. 2, Biroul nr. 19A, parter,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

BIG SCHNITZEL Bunn...de-ţi fuge
foamea!

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

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270502;

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

clase:
29 Carne, produse din carne, extracte din
carne.
43 Restaurante, restaurante cu servire rapidă
(snak-baruri). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03207
(151) 16.05.2012
(732) MODORAN LAURA CRISTINA,

Str. Vişinilor nr. 4, jud. Ilfov, ,
GLINA ROMANIA 

(732) REH VERONICA MARIANA,
Aleea Coloana Infinitului, bl. V, et. 1,
ap. 19, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IKA INTERNATIONAL KIDS
ACADEMY

  
(531) Clasificare Viena:090717; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03202
(151) 16.05.2012
(732) S.C. TOP CAR JUNIOR S.R.L., Str.

Muzicii nr. 2, Biroul nr. 19A, parter,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

Bavarez grill & rotisserie Pui de un grill
de porc!

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270515;

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

clase:
43 Restaurante, restaurante cu servire rapidă
(snak-baruri). 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03208
(151) 16.05.2012
(732) S.C. ARBORIS S.R.L., Nr. 311, jud.

Bacău, , COMUNA LIVEZI
ROMANIA 

(540)

ARBORIS ART WOOD FLOORING

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270507;

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

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal); semifabricate din lemn (de ex.
grinzi, plăci, panouri, placare); scări din lemn,
plintă din lemn, ferestre din lemn; clădiri din
lemn; parchet din lemn, plăci de parchet, uşi
din lemn; pardoseli din lemn; furnir; sticlă
pentru construcţii (de ex. plăci de pardoseală,
plăci de acoperiş din sticlă), sticlă granulată
pentru marcaje rutiere; garduri din lemn,
butoaie din lemn, rame din lemn, cutii de
scrisori din zidărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic;
paturi din lemn, somiere; uşi mobilier, birouri

din lemn, lăzi din lemn, dulapuri din lemn,
scaune din lemn, mobilier şi furnir din lemn;
bibliotecă, rafturi din lemn, mânere din lemn;
vitrine, comode din lemn; statui din lemn,
accesorii ferestre din lemn;mobilier şi părţi
componente ale acestuia şi produse din
material plastic neincluse în alte clase;
mobilier metalic si mobilier pentru camping;
articole pentru pat (de ex. saltele, somiere,
perne); oglinzi, inclusiv în cadrul pieselor de
mobilier, sau oglinzi de toaletă; plăci de
înmatriculare nemetalice; cutii de scrisori, cu
excepţia celor din metal sau din zidărie.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; servicii
oferite de antreprenori sau subcontractori în
domeniul construcţiilor ca şi servicii oferite de
persoane şi organizaţii care se ocupă de
restaurarea obiectelor sau de conservarea
proprietăţilor fizice sau chimice ale acestora;
servicii referitoare la construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie
şi la servicii ale firmelor specializate în
domeniul construcţiilor, cum sunt cele de
zugravi, instalatori de instalaţii sanitare şi de
încălzire, de montare a acoperişurilor; servicii
anexe celor de construcţii, de exemplu
inspecţia planurilor de construcţii; servicii de
construcţii navale; servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcţii;
servicii de reparaţii, şi anume servicii
destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială); diverse servicii de
reparaţii, cum sunt cele în domeniul
electricităţii, mobilierului, instrumentelor si
uneltelor etc; servicii de întreţinere destinate
menţinerii unui obiect în starea sa iniţială, fără
schimbarea proprietăţilor acestuia.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03203
(151) 16.05.2012
(732) DRUŢĂ MIHAELA VENORIA, Int.

Patrulei nr. 8, ap. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DRUŢĂ VASILE, Str. Livezilor nr.
17A, judeţul Ilfov, , COM.
MOGOŞOAIA ROMANIA 

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

(540)

Bio Ortoclinic Tratamentul durerilor de
spate

(591) Culori revendicate:lila, mov
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050519;

270508; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03209
(151) 16.05.2012
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Cozonac de la Buni

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03216
(151) 16.05.2012
(732) S.C. MARI CAR ROMA S.R.L., Str.

Sitarului nr. 23, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

MARI CAR ROMA BRAŞOV Servicii
pentru reţele de canalizare

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru, alb
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  (531) Clasificare Viena:011108; 270515;
290114;  

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

11 Aparate de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare, în special instalaţii si aparate pentru
tratarea apelor uzate, instalaţii mobile de
epurare, de depoluare şi de tratare a apelor
uzate, a resturilor industriale, urbane sau
agricole, instalaţii şi aparate de tratare a
şlamului din instalaţiile de apă reziduală şi
anume rezervoare de fermentaţie, bazine de
decantare, platforme pentru şlamul provenit
din ape reziduale şi aparate de transport,
instalaţii, echipamente şi aparate pentru
tratarea apei, apei reziduale, apei de
canalizare, noroiului şi deşeurilor solide, staţii
de pompare pentru apă murdară şi staţii de
pompare pentru fecale, maşini pentru
procesarea (purificarea) apei reziduale,
rezervoare de colectare a apei reziduale,
aparate de stabilizare pentru apă reziduală.
39 Transport, în special servicii pentru reţele
de canalizarea, colectarea şi îndepărtarea de
apă menajeră şi de deşeuri, evacuarea
materiilor fecale, eliminarea apei reziduale şi
a deşeurilor, colectarea, îndepărtarea şi
stocarea de ape menajere, servicii utilitare, şi
anume, furnizarea de apă şi de canalizare,
evacuarea de apă reziduală şi evacuarea de
materii fecale.
42 Servicii tehnologice, precum şi servicii de
cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi întreţinerea situri-lor web proprii,
elaborarea (conceperea) şi instalarea de
programe în domeniul reţelelor de canalizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03210
(151) 16.05.2012
(732) S.C. EUPHORIA FASHION S.R.L.,

Str. Ion Nedeleanu nr. 4, bl. P42, sc. 5,
et. 7, ap. 139, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fofy

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270502;

270504; 270506;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03204
(151) 16.05.2012
(732) S.C. MEDIA VISION S.R.L., Bd.

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

(540)

LIDER PENTRU ROMANIA

  
(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 întreţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03217
(151) 16.05.2012
(732) ASOCIATIA PSIHOLOGILOR

PROFESIONISTI DIN ROMÂNIA,
Str. Săvescu nr. 22A, judeţul Iaşi,
700083, IAŞI ROMANIA 

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

(540)

APPR Asociaţia Psihologilor Profesionişti
din România

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270106;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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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 03211
(151) 16.05.2012
(732) BOGDAN FILCEA, Str. Domnişori

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

(540)

LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL -
LIGA A II-A
  
(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 03205
(151) 16.05.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, 8120, BUFTEA
ROMANIA 

(540)

S-A FURAT MIREASA

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

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030302;

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

clase:
9 Casete video; film cinematografic; discuri
compacte (audio-video); benzi video.
16 Publicaţii periodice; reviste; cărţi; albume;
cataloage; pliante; tipărituri.
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune. 
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi
video).
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; producţie de filme;
educaţie; divertisment; activităţi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de spectacole,
petreceri. 
42 Servicii de creare şi menţinere de situri
web pentru terţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03206
(151) 16.05.2012
(732) S.C. OUTLINE IMOBILIARE

S.R.L., Str. Petre Ispirescu nr. 86,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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CORAL CENTER

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 5.din data de 17.05.2012

Referitor depozit reglementar M 2012 02678/24.04.2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea listei de produse/servicii corect fiind dupa cum urmeaza:
Clasa 29 Peste si produse din peste conservate.
Clasa 31 Peste viu.
Clasa 35 Regruparea in avantajul tertilor a produselor din peste (cu exceptia transportului
lor) permitand consumatorilor sa le vada si sa le cumpere comod.
Clasa 42 Crearea si mentinerea de site-uri web. 
Clasa 44 Servicii privind cresterea intensiva a sturionilor.
(Cererea a fost publicata in BOPI 4/26.04.2012).
____________________________________________

Referitor depozite reglementare  M 2012 02674/ 02675/ 02676 respectiv M 2012 02677 din
data de 24.04.2012 s-a produs o eroare in ceea ce priveste clasificarea listei de
produse/servicii corect fiind programe din clasa 42 sunt servicii de programare care
apartin acestei clase.
(Cererea a fost publicata in BOPI 4/26.04.2012)   
_____________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02783/27.04.2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste denumirea marcii corect fiind conform reproducerii grafice depuse la dosar si
anume Ana Jiquidi.
(Cererea a fost publicata in BOPI 5/03.05.2012)
_____________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02876/03.05.2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea listei de produse/servicii corect fiind dupa cum urmeaza:
Clasa 16 Imprimate, jurnale, periodice, carti.
Clasa 35 Servicii editoriale legate de alte publicatii, brosuri, pliante, fascicole.
Clasa 41 Editarea de carti din literatura romana si straina.
(Cererea a fost publicata in BOPI 5/10.05.2012)
_____________________________________________________________________
__________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02563/20 04 2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste denumirea marcii corect fiind conform reproducerii grafice: CRAFTSSTAR .
(Cererea a fost publicata in BOPI 4/26.04.2012)
___________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02564/20 04 2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste denumirea marcii corect fiind conform reproducerii grafice: CROSSTAR .
(Cererea a fost publicata in BOPI 4/26.04.2012)
_________________________________________



Referitor depozit reglementar M 2012 02712/ 25.04. 2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea listei de produse/servicii in urma clasificarii corecte ramane clasa 9 si
in plus apare si  clasa 7 Distribuitoare automate .
(Cererea a fost publicata in BOPI 4.26.04.2012)
____________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02713/ 25.04. 2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea listei de produse/servicii in urma clasificarii corecte ramane clasa 9
si in plus apare si  clasa 7 Distribuitoare automate .
(Cererea a fost publicata in BOPI 4.26.04.2012)
_____________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02663/23.04. 2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea listei de produse/servicii in urma clasificarii corecte ramane clasa 9
si in plus apare si  clasa 7 Distribuitoare automate .
(Cererea a fost publicata in BOPI 4.26.04.2012)
________________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02770/27.04.2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea serviciilor din clasa 42 corect fiind: Consultanta in evaluarea
accesibilitatii cladirilor si spatiilor de lucru pentru persoane cu dizabilitati  (inginerie,
planificare urbanistica, studierea de proiecte tehnice, stabilirea de planuri si consiliere in
constructii).
(Cererea a fost publicata in BOPI 5/03.05.2012)
_________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02744/26.04.2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea listei de produse/servicii corect fiind dupa cum urmeaza:
Clasa 29 Lapte si produse lactate.
Clasa 35 Regruparea in avantajul tertilor a laptelui si a produselor lactate (cu exceptia
transportului lor) permitand consumatorilor sa le vada si sa le cumpere comod.
Clasa 40 Prelucrarea laptelui si a produselor lactate.
Clasa 44 Servicii privind cresterea animalelor pentru lapte.
(Cererea a fost publicata in BOPI 5/03.05.2012).
____________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02822/02.05.2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea listei de produse/ servicii clasa 9 devine clasa 42 Programare pentru
calculatoare acestea dintr-o eroare s-au publicat in clasa 9 aceste servicii apartin clasei
42.
(Cererea a fost publicata in BOPI 5/03.05.2012)
________________________________________



Referitor depozit reglementar M 2012 01331 s-a produs o eroare in ceea ce priveste
clasificarea listei de produse/servicii corect fiind dupa cum urmeaza:
Clasa 12 Mijloace de transport (vehicule).
Clasa 7 Masini si masini unelte(masini de ridicat, utilaje).
(Cererea de marca a fost publicata in BOPI 4/26.04.2012).

________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02271/04.04.2012 s-a produs o eroare in ceea ce
priveste clasificarea listei de produse/servicii corect fiind: produsul :  ceara (lumanari
decorative, lumanari parfumate sunt cuprinse in clasa 4, initial au fost eronat introduse
in clasa 20, produse odorizante pentru incaperi (prezentate sub orice forma gen
uleiuri, esente, pot-pourri) in clasa 5 eronat introduse in clasa 3, suporturi pentru
lumanari apartin clasei 21 eronat introduse in clasa 20, halate de baie apartin clasei 25
eronat introduse in clasa 24. 
(Cererea a fost publicata in BOPI 4/5.04.2012)

__________________________________________

Referitor depozite reglementare M 2012/2823/2824/2825/2826, s-a produs o eroare in ceea
ce priveste clasificarea listei de produse/servicii corect fiind: produsul:  ceara (lumanari
decorative, lumanari parfumate sunt cuprinse in clasa 4, initial au fost eronat introduse
in clasa 20, produse odorizante pentru incaperi (prezentate sub orice forma gen
uleiuri, esente, pot-pourri) in clasa 5 eronat introduse in clasa 3, suporturi pentru
lumanari apartin clasei 21 eronat introduse in clasa 20, halate de baie apartin clasei 25
eronat introduse in clasa 24. 
(Cererea a fost publicata in BOPI 5/03.05.2012)
_____________________________________ 



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2012 02622
(151) 20.09.2011
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, Globe House,
4 Temple Place, WC2R 2PG,
LONDON REGATUL UNIT 

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

(540)

EXACT

(300) Prioritate invocată:
 2576963/31.03.2011/GB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigarete; tutun; produse din tutun;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜




