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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 5/2012/saptamana21
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02990
09.05.2012 S.C. KRON TOUR S.R.L. K T KRON-TOUR ROMANIA

2 M 2012
02992

09.05.2012 S.C. KRON TOUR S.R.L. REZERVĂ.RO

3 M 2012
03097

17.05.2012 AMER NASSER HAMADA

4 M 2012
03153

21.05.2012 FEHER LEVENTE D & G DOLCE & GABANNA

5 M 2012
03154

21.05.2012 FEHER LEVENTE THE POLICE

6 M 2012
03155

21.05.2012 FEHER LEVENTE IL ARMANI

7 M 2012
03156

21.05.2012 FEHER LEVENTE THE DIESEL

8 M 2012
03157

21.05.2012 FEHER LEVENTE THE LONDON

9 M 2012
03158

21.05.2012 FEHER LEVENTE THE DISCOVERY

10 M 2012
03159

21.05.2012 FEHER LEVENTE fashion Toscana

11 M 2012
03219

23.05.2012 COROBAN VIOREL P.F.A. Plantimed

12 M 2012
03228

17.05.2012 S.C. DREAM INTERNATIONAL
S.R.L.

dreamtrip

13 M 2012
03229

17.05.2012 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. DOBROGEA

14 M 2012
03230

17.05.2012 S.C. KREATOR MEDIA S.R.L. WWW.ZOPI.RO

15 M 2012
03231

17.05.2012 S.C. INITIUM CERT S.R.L. INITIUM CERT

16 M 2012
03232

17.05.2012 NOVARTIS AG ACC NASAL

17 M 2012
03233

17.05.2012 NOVARTIS AG DICLAC TERMO

18 M 2012
03234

17.05.2012 HAME s.r.o. Hame Gombafejek Szeletelt

19 M 2012
03235

17.05.2012 S.C. SONYA MOD S.A. MELKIOR professional PARIS
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20 M 2012
03236

17.05.2012 BALASEA TIBERIU BGA REBALLING

21 M 2012
03237

17.05.2012 S.C. TEN ON TEN S.R.L. Band of Creators

22 M 2012
03238

17.05.2012 NOROC ANGELA IUBIRE PATIMASA

23 M 2012
03239

17.05.2012 S.C. RINGUARD-SECURITY
S.R.L.

RINGUARD SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

24 M 2012
03240

17.05.2012 S.C. TORA S.R.L. UGLY PUB

25 M 2012
03241

17.05.2012 S.C. DUNAV PROD S.R.L. PUFI PUF

26 M 2012
03242

17.05.2012 S.C. EGO WAY S.R.L. EGOWAY

27 M 2012
03243

17.05.2012 S.C. EGO WAY S.R.L. EGOWAY

28 M 2012
03244

17.05.2012 DF World of Spices GmbH BAZARUL CONDIMENTELOR

29 M 2012
03245

17.05.2012 S.C. PREFERA FOODS S.R.L. Fel de Fel

30 M 2012
03246

17.05.2012 S.C. NEMECO S.R.L.

31 M 2012
03247

17.05.2012 S.C. MICOM S.R.L. FLORA DECOR

32 M 2012
03248

17.05.2012 UNILEVER NV HYGIENICALLY CLEAN

33 M 2012
03249

17.05.2012 IOSIF SORIN CRISTIAN pharma FORUM

34 M 2012
03250

17.05.2012 IOSIF SORIN CRISTIAN jmkcommunication insightful
marketing solutions

35 M 2012
03251

17.05.2012 IOSIF SORIN CRISTIAN Pharma Business revista de
management medical şi farmaceutic

36 M 2012
03252

17.05.2012 IOSIF SORIN CRISTIAN FOOD & BAR MAGAZINE REVISTA
TENDINŢELOR ÎN RESTAURANTE
ŞI BARURI

37 M 2012
03253

17.05.2012 IOSIF SORIN CRISTIAN Piaţa revista bunurilor de larg
consum
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38 M 2012
03254

17.05.2012 IOSIF SORIN CRISTIAN medical FORUM

39 M 2012
03255

17.05.2012 SANDULESCU MONICA YBDF YOUNG BLOOD DRAMA
FEST

40 M 2012
03256

17.05.2012 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. BISCUITI MOLDOVENESTI

41 M 2012
03257

18.05.2012 S.C. PRO AUTO COLLINI S.R.L. PRO AUTO COLLINI

42 M 2012
03258

18.05.2012 S.C. PRO AUTO COLLINI S.R.L. Auto Collini gasesti ce ai nevoie

43 M 2012
03259

18.05.2012 S.C. RECONDI S.R.L. RECONDI POMPE SI ROBINETE
PENTRU ORICE APLICATIE

44 M 2012
03260

18.05.2012 S.C. PETROCART S.A. Helga

45 M 2012
03261

18.05.2012 SAITOC PAULINA BADA MISSION

46 M 2012
03262

18.05.2012 PORUTIU OVIDIU GALERIA CREATIV

47 M 2012
03263

18.05.2012 S.C. PROENERG S.A. Proweld

48 M 2012
03264

18.05.2012 S.C. REINVEST RQM S.R.L. Zanoaga

49 M 2012
03265

18.05.2012 S.C. INDUSTRIE MICA
PRAHOVA S.A.

I M Industrie Mică

50 M 2012
03266

18.05.2012 VIATA DE APOI S.R.L. m memoris

51 M 2012
03267

18.05.2012 CEMOD-CZ s.r.o. Blancheporte

52 M 2012
03268

18.05.2012 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PRODUSE TRADITIONALE SI
ECOLOGICE MARGINIMEA
SIBIULUI

Mărginimea Sibiului

53 M 2012
03269

18.05.2012 S.C. WORLDWIDE TELEVISION
S.R.L.

WWTV-Enjoy mobility

54 M 2012
03270

18.05.2012 S.C. GHIGEA GROUP S.R.L. Skyads ALTITUDINE IN
PUBLICITATE

55 M 2012
03271

18.05.2012 S.C. GAROM FOOD S.R.L. GAROM
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56 M 2012
03272

18.05.2012 STANCIU VIOREL
GLIGORESCU
CORNELIU-FLAVIU
ALEXANDRU CATALIN
CRISAN ALEXANDRU-DANIEL
BALINT ANDREI
ZAHARIE BOGDAN-IONEL
SALASAN COSMIN
STANCULESCU LEONARD
ZEGREA MIHAI-ANTON
BUTNARESCU
CORNELIU-VLADIMIR

FV FOTO VEST

57 M 2012
03273

18.05.2012 FLORIN GHIDRASEANU PARTY PLANET

58 M 2012
03274

18.05.2012 PLAPCIANU CATALIN
NICOLAE

ATOMIC TRADING CONCEPT

59 M 2012
03275

18.05.2012 ASOCIATIA PATRONATUL
TINERILOR INTREPRINZATORI
DIN ROMANIA
S.C. ADVICE INNOVATION
S.R.L.

StartUP România by PTIR

60 M 2012
03276

21.05.2012 S.C. DIAMANT SECURITY
S.R.L.

DIAMANT SECURITY DS

61 M 2012
03278

23.05.2012 S.C. EDY TRADING S.R.L. ZIARUL HUNEDOAREI

62 M 2012
03279

21.05.2012 QUICK OPERATIVE AGENCY
S.R.L.

Quick OPERATIVE AGENCY

63 M 2012
03280

21.05.2012 S.C. ROTON S.R.L. Rock Your School

64 M 2012
03281

21.05.2012 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

COLOCVIU

65 M 2012
03282

21.05.2012 S.C. HYPERION TRANS S.R.L. HPP GUARD

66 M 2012
03284

21.05.2012 MORARIU HORATIU ALEODOR Grădina Bunicii

67 M 2012
03285

21.05.2012 RAPOTAN ANGELA Artindex

68 M 2012
03286

21.05.2012 S.C. EXPERTMED S.R.L. EM EXPERTMED

69 M 2012
03287

21.05.2012 ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSPORTURI RUTIERE
INTERNATIONALE A.R.T.R.I

TIR MAGAZIN

70 M 2012
03288

21.05.2012 S.C. INTERMARK S.R.L. FRUTTIA LIMONADA
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71 M 2012
03289

21.05.2012 CABINET PI - CABINET
AVOCAT - JEFLEA SIMONA
FLORINELA

Simona Jeflea INTELECTUAL
PROPERTY & LAW OFFICE

72 M 2012
03290

21.05.2012 S.C. NEGOIU SUPERSKI S.R.L. NEGOIU SUPERSKI

73 M 2012
03291

21.05.2012 NAUMESCOU-DON RADU
NICOLAS DUMITRU

BUSINESS NEWS REPORT

74 M 2012
03292

21.05.2012 NAUMESCOU-DON RADU
NICOLAS DUMITRU

Covorul Roşu

75 M 2012
03293

21.05.2012 S.C. SILANCE IMPEX S.R.L. SILANCE

76 M 2012
03294

21.05.2012 LIXANDRU ION DANIEL MARATONUL REGAL

77 M 2012
03295

21.05.2012 IEPAN OCTAVIAN REZIDENT EX

78 M 2012
03296

21.05.2012 S.C. PROFESSIONAL REALTY
S.R.L.

AH APARTHOMES Accommodation
in Bucharest

79 M 2012
03297

21.05.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. Dimi Neatza

80 M 2012
03299

21.05.2012 PEPSICO INC Mountain Dew

81 M 2012
03300

21.05.2012 PEPSICO INC MD

82 M 2012
03301

21.05.2012 S.C. EUROEXPO TRADE FAIRS
S.R.L.

expoplast

83 M 2012
03302

21.05.2012 S.C. MICROBEST BOSS
TRADING S.R.L.

MICROBEST Boss Trading

84 M 2012
03303

21.05.2012 S.C. INTERNATIONAL
DISTRIBUTION NETWORK
S.R.L.

PREMIAT DE PETRECERE

85 M 2012
03304

22.05.2012 RAZVAN BOGDAN BACIU
ALEXANDRU CIUCĂ

CARBUSTERS

86 M 2012
03305

22.05.2012 S.C. NOBLESSE CLASS S.R.L. NOBLETEA NATURII

87 M 2012
03306

22.05.2012 S.C. ROMFULDA PROD S.R.L. romfulda Tradiţii DE BECLEAN

88 M 2012
03307

22.05.2012 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

Doncafe ExtraArome

89 M 2012
03308

22.05.2012 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

ChocoDivino Pleasure from Heaven
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90 M 2012
03309

22.05.2012 ASOCIAŢIA CULTURĂ ŞI
IMAGINE

CINEPOLITICA

91 M 2012
03310

22.05.2012 COSTIN CLAUDIU
CONSTANTIN
LEFTER ANCA IRINA

AIL ANCA IRINA LEFTER

92 M 2012
03311

22.05.2012 LUCOV STEFAN-BOGDAN bel mondo cucina italiana

93 M 2012
03312

22.05.2012 ASOCIATIA CENTRUL STEP
BY STEP PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Şcoala Step by Step

94 M 2012
03313

22.05.2012 ASOCIATIA CENTRUL STEP
BY STEP PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Metodologia Step by Step

95 M 2012
03314

22.05.2012 ASOCIATIA CENTRUL STEP
BY STEP PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Alternativa educationala Step by
Step

96 M 2012
03315

22.05.2012 ASOCIATIA CENTRUL STEP
BY STEP PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Alternativa Step by Step

97 M 2012
03316

22.05.2012 ASOCIATIA CENTRUL STEP
BY STEP PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Minilibri

98 M 2012
03317

22.05.2012 ASOCIATIA CENTRUL STEP
BY STEP PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Metodologia alternativei educaţionale
Step by Step

99 M 2012
03318

22.05.2012 S.C. MEDIA CONSULTA
INTERNATIONAL S.R.L.

Şcoala de meserii Lipscanii Vechi Tu
ce ştii să faci ?

100 M 2012
03319

22.05.2012 S.C. VINO VERITAS S.R.L. VINO VERITAS

101 M 2012
03320

22.05.2012 S.C. H.N.Z. FARM S.R.L. H.N.Z.

102 M 2012
03321

22.05.2012 S.C. ISRO SOLUTIONS S.R.L. ISRO SOLUTIONS

103 M 2012
03323

22.05.2012 S.C. DGS LION SECURITY
S.R.L.

DGS Security

104 M 2012
03326

22.05.2012 S.C. KENNER DISTRIBUTION
S.R.L.

FUNRIDE
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105 M 2012
03327

22.05.2012 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE S.A.

FII CURIOS

106 M 2012
03328

22.05.2012 S.C. SYNERGY INVEST S.R.L. SALT

107 M 2012
03329

22.05.2012 S.C. PANGRAM S.A. UBERNUTS

108 M 2012
03330

22.05.2012 PARALLELS IP HOLDINGS
GMBH

PARALLELS

109 M 2012
03331

22.05.2012 LEMNARU CALIN MARIAN COFETARIA ANNA

110 M 2012
03332

23.05.2012 R/GA MEDIA GROUP INC R/GA

111 M 2012
03333

23.05.2012 S.C. ALEX SECURITY
SERVICES S.R.L.

S.C. ALEX SECURITY SERVICES
S.R.L.

112 M 2012
03334

23.05.2012 POPA MIRCEA THE SYNERGY CONTESTS

113 M 2012
03336

23.05.2012 S.C. GIRONDE CONF S.R.L. GIRONDE

114 M 2012
03337

23.05.2012 S.C. PLOIESTI IMPORT
EXPORT S.R.L.

radio Prahova 99,2 fm Sună bine,
bine!

115 M 2012
03338

23.05.2012 S.C. TVMP S.R.L. prahovatv.ro

116 M 2012
03339

23.05.2012 S.C. EDITURA PRAHOVA S.A. FONDAT 1870 PRAHOVA cotidian
de opinie şi informaţie

117 M 2012
03340

23.05.2012 CANDEA IOSIF DORIN ZIUA TAXIMETRISTULUI ROMAN

118 M 2012
03341

23.05.2012 PFA NICULAE AURELIAN kit picnic 180

119 M 2012
03343

23.05.2012 S.C. RG TRADE S.R.L. Synergy day spa

120 M 2012
03344

23.05.2012 S.C. MILLENIUM PRO DESIGN
S.R.L.

Mio REFILLABLE TRAVEL SPRAY

121 M 2012
03345

23.05.2012 ASOCIATIA DE VANATOARE SI
PESCUIT SPORTIV MUFLONUL
BRAD

A.V.P.S. MUFLONUL BRAD

122 M 2012
03346

23.05.2012 GHEORGHE CONSTANTIN
MARIUS

military-line.ro

123 M 2012
03347

23.05.2012 ZENTIVA GROUP A S CANZENO
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124 M 2012
03348

23.05.2012 S.C. SINTO CHIM S.R.L. SINTO CAROSERIE

125 M 2012
03349

23.05.2012 S.C. GOLDEN KEY REAL
ESTATE S.R.L.

goldenkey premium real estate

126 M 2012
03350

23.05.2012 S.C. ACUSTIC CONCEPT
S.R.L.

STAR MELODY

127 M 2012
03351

23.05.2012 LILIAC GEORGE
CASTRAVETE DANIEL FLORIN
IGNAT DANUT
PETCU ALEXANDRU

LIPSCANI

128 M 2012
03352

23.05.2012 S.C. SIMCONTROL
SOLUTIONS S.R.L.

SIMCONTROL SOLUTIONS

129 M 2012
03353

23.05.2012 S.C. SKANSKA PROPERTY
ROMANIA S.R.L.

GREEN COURT BUCHAREST

130 M 2012
03354

23.05.2012 S.C. LAGUNA AQUA S.R.L. LAGUNA AQUA O PICATURA DE
SANATATE

131 M 2012
03355

23.05.2012 SOANA IMPEX S.R.L. MK

132 M 2012
03356

23.05.2012 SOANA IMPEX S.R.L. Jervis

133 M 2012
03357

23.05.2012 S.C. CIVIC FORCE S.R.L. CIVIC FORCE

134 M 2012
03358

23.05.2012 MOISESCU OLIVIA-VETURIA STEER YOUR LIFE

135 M 2012
03359

23.05.2012 MOISESCU OLIVIA-VETURIA DULCIURI DE POVESTE

136 M 2012
03360

23.05.2012 S.C. RED SPIKE FILM S.R.L. WEEKEND IN ROMANIA

137 M 2012
03361

23.05.2012 S.C. RED SPIKE FILM S.R.L. WEEKEND ÎN ROMÂNIA

138 M 2012
03362

23.05.2012 S.C. RED SPIKE FILM S.R.L. WEEK-END ÎN ROMÂNIA

139 M 2012
03363

23.05.2012 ALEXANDRU AURELIAN
MOISESCU

ANDI MOISESCU

140 M 2012
03364

23.05.2012 ALEXANDRU AURELIAN
MOISESCU

THE PUB FATHER

141 M 2012
03366

23.05.2012 S.C. STARMET S.R.L. STARMET

142 M 2012
03367

23.05.2012 S.C. BAMPRESS S.R.L. RUN ...better together!
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143 M 2012
03368

23.05.2012 S.C. SICARO S.R.L. Sicaro

144 M 2012
03369

23.05.2012 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI ORIUNDE

145 M 2012
03370

23.05.2012 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI 24 GALATI

146 M 2012
03371

23.05.2012 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI WI-FI
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(210) M 2012 02990
(151) 23.05.2012
(732) S.C. KRON TOUR S.R.L., Str.

George Bariţiu nr. 12, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

K T KRON-TOUR ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
39 Transport; organizarea de călătorii,
respectiv activităţi specifice unei agenţii de
turism intern şi internaţional, cum sunt:
organizare de călătorii; organizare de
croaziere, organizare de excursii; închirierea
de automobile, ambarcaţiuni şi de vehicule;
informaţii în domeniul transportului, călători
şi transport de călători; călătorii, rezervări
pentru călătorii, rezervare de locuri pentru
călătorii, rezervări pentru transport, însoţirea
de călători, vizite la obiective turistice.

42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02992
(151) 23.05.2012
(732) S.C. KRON TOUR S.R.L., Str.

George Bariţiu nr. 12, 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)

REZERVĂ.RO

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

  
(531) Clasificare Viena:180501; 180720;

270504; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; activităţi specifice unei agenţii
de turism intern şi internaţional, cum sunt:
organizare de călătorii; organizare de
croaziere, organizare de excursii; închirierea
de automobile, ambarcaţiuni şi de vehicule;
informaţii în domeniul transportului; rezervări
pentru călătorii, rezervări pentru transport,
însoţirea de călători, vizite la obiective
turistice.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03097
(151) 17.05.2012
(732) AMER NASSER, Str. Dr. Iuliu

Barasch nr. 12, bl. 12, ap. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HAMADA

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; activităţi de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03156
(151) 21.05.2012
(732) FEHER LEVENTE, Str. Ion Luca

Caragiale nr. 16, Judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

THE DIESEL

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
ochelari de protecţie şi ochelari de soare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului; brăţări, coliere, mărgele,
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cercei.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie; genţi şi
poşete.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; şosete,
ciorapi, lenjerie de corp; accesorii de
îmbrăcăminte.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.
39 Distribuţie produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03157
(151) 21.05.2012
(732) FEHER LEVENTE, Str. Ion Luca

Caragiale nr. 16, Judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

THE LONDON

(531) Clasificare Viena:020904; 240103;
270501;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului; brăţări, coliere, mărgele,
cercei.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie; genţi şi
poşete.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; şosete,
ciorapi, lenjerie de corp; accesorii de
îmbrăcăminte.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.
39 Distribuţie produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03158
(151) 21.05.2012
(732) FEHER LEVENTE, Str. Ion Luca

Caragiale nr. 16, Judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

THE DISCOVERY
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  (531) Clasificare Viena:260118; 270502;
270511;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
ochelari de protecţie şi ochelari de soare.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie; genţi şi
poşete.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; şosete,
ciorapi, lenjerie de corp; accesorii de
îmbrăcăminte.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.
39 Distribuţie produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03159
(151) 21.05.2012
(732) FEHER LEVENTE, Str. Ion Luca

Caragiale nr. 16, Judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

fashion Toscana

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050521;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
ochelari de protecţie şi ochelari de soare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului; brăţări, coliere, mărgele,
cercei.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
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materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie; genţi şi
poşete.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.
39 Distribuţie produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03153
(151) 21.05.2012
(732) FEHER LEVENTE, Str. Ion Luca

Caragiale nr. 16, Judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

D & G DOLCE & GABANNA

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi

reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
ochelari de protecţie şi ochelari de soare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sauplacate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurarea timpului; brăţări, coliere, mărgele,
cercei.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelarie; genţi şi
poşete.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; şosete,
ciorapi, lenjerie de corp, accesorii de
îmbrăcăminte. 
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.
39 Distribuţie de produse.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03154
(151) 21.05.2012
(732) FEHER LEVENTE, Str. Ion Luca

Caragiale nr. 16, Judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
ochelari de protecţie şi ochelari de soare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sauplacate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurarea timpului; brăţări, coliere, mărgele,
cercei.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelarie; genţi şi
poşete.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; şosete,
ciorapi, lenjerie de corp, accesorii de
îmbrăcăminte. 
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.
39 Distribuţie de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03155
(151) 21.05.2012
(732) FEHER LEVENTE, Str. Ion Luca

Caragiale nr. 16, Judeţul Mureş, ,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

IL ARMANI

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor;
ochelari de protecţie şi ochelari de soare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sauplacate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
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pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurarea timpului; brăţări, coliere, mărgele,
cercei.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelarie; genţi şi
poşete.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; şosete,
ciorapi, lenjerie de corp, accesorii de
îmbrăcăminte. 
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.
39 Distribuţie de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03219
(151) 23.05.2012
(732) COROBAN VIOREL P.F.A., Sat.

Bunteşti nr. 138, Jud. Bihor, ,
COMUNA BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

Plantimed

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270507;

290103;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03240
(151) 17.05.2012
(732) S.C. TORA S.R.L., Judeţul Tulcea, ,

RAHMAN ROMANIA 
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

UGLY PUB
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(591) Culori revendicate:negru, maro, roşu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:020111; 190101;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03246
(151) 17.05.2012
(732) S.C. NEMECO S.R.L., Str. 9 Mai nr.

51, sector 6, , 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)

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030315;

180201;  

(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 03241
(151) 17.05.2012
(732) S.C. DUNAV PROD S.R.L., Str.

Baia Sprie nr. 12, judeţul Maramureş,
, CAVNIC ROMANIA 

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

(540)

PUFI PUF

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

  
(531) Clasificare Viena:020107; 270502;

270504; 290115;  
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(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 03247
(151) 17.05.2012
(732) S.C. MICOM S.R.L., Aleea Târgului

bl. A9, sc. A, et. 1, ap. 6, judeţul
Neam ţ ,  ,  TÂRGU NEAMŢ
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)

FLORA DECOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de evenimente cu scop
cultural.
45 Servicii de aranjamente şi decoraţiuni
pentru evenimente (nunţi, botezuri, cununii,
majorate).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03242
(151) 17.05.2012
(732) S.C. EGO WAY S.R.L., Str. 65, nr.

1 2 ,  j u d e ţu l  M a r a mu r e ş ,  ,
TAUTII-MAGHERAUS ROMANIA

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

(540)

EGOWAY

(591) Culori revendicate:verde, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270524;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
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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.
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.
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.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03228
(151) 17.05.2012
(732) S.C. DREAM INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Vigoniei nr. 2, bl. 8, sc. 8,
et. 2, ap. 233, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

dreamtrip

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;  
(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,
(creme pentru unghii şi pentru păr, lacuri
pentru unghii), loţiuni pentru păr; unghii false;
produse pentru îngrijirea unghiilor; trusă
pentru cosmetice; perii de unghii.
8 Pensete, foarfece, pile de unghii electrice
sau neelectrice; cleşti de unghii; unghiere
electrice sau neelectrice.
21 Perii şi piepteni. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03243
(151) 17.05.2012
(732) S.C. EGO WAY S.R.L., Str. 65, nr.

1 2 ,  j u d e ţu l  M a r a mu r e ş ,  ,
TAUTII-MAGHERAUS ROMANIA

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

(540)

EGOWAY

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

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

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.
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.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03248
(151) 17.05.2012
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013,

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

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

(540)
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HYGIENICALLY CLEAN

 
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

261106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru a fi folosite la spălatul rufelor;
preparate sub formă de balsam pentru ţesături
(fabric conditioning preparations), preparate
pentru albit; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
deodorante pentru uz personal; preparate
pentru spălarea mâinilor; şerveţele impregnate
cu preparate şi substanţe pentru curăţare şi
lustruire.
5 Dezinfectante; preparate igienice; preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, insectelor şi
animalelor dăunătoare; fungicide; germicide;
bactericide; paraziticide; algicide; insecticide;
preparate pentru distrugerea buruienilor;
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal; preparate pentru împrospătarea
aerului; preparate pentru combaterea
insectelor (insect repellents).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03229
(151) 17.05.2012
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

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

(540)

DOBROGEA

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 186
C), alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
29 Conserve, jeleuri, dulceţuri şi compoturi.
30 Aluaturi, semipreparate, zahăr, zahăr
vanilat, condimente şi prafuri de budinci. 
35 Gestiunea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare din clasele 29 şi 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
vânzare/comercializare; import-export;
publicitate şi reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03230
(151) 17.05.2012
(732) S.C. KREATOR MEDIA S.R.L., Str.

Putna nr. 2, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WWW.ZOPI.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03234
(151) 17.05.2012
(732) HAME s.r.o., Na Drahach 814,

C Z - 6 8 6  0 4 ,  K U N O V I C E
REPUBLICA CEHA 

(540)

Hame Gombafejek Szeletelt

  
(531) Clasificare Viena:051105; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale

pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03249
(151) 17.05.2012
(732) IOSIF SORIN CRISTIAN, Bd.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. C,
et. 2, ap. 51, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

pharma FORUM

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

  
(531) Clasificare Viena:191321; 260101;

270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03231
(151) 17.05.2012
(732) S.C. INITIUM CERT S.R.L., Str.

Stiubei nr. 15, nivel 2 - mansarda,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INITIUM CERT

(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena:010105; 260118;
290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03232
(151) 17.05.2012
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.

52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ACC NASAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi anume mucolitice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03233
(151) 17.05.2012
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA, Bd. A. I. Cuza nr.

52 - 54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

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

5 Preparate farmaceutice; preparate sanitare
pentru uz medical; plasturi; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03252
(151) 17.05.2012
(732) IOSIF SORIN CRISTIAN, Bd.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. C,
et. 2, ap. 51, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

FOOD & BAR MAGAZINE REVISTA
TENDINŢELOR ÎN RESTAURANTE ŞI
BARURI

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03250
(151) 17.05.2012
(732) IOSIF SORIN CRISTIAN, Bd.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. C,
et. 2, ap. 51, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

jmkcommunication insightful marketing
solutions

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

  
(531) Clasificare Viena:210117; 260418;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 5/2012/21

şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03253
(151) 17.05.2012
(732) IOSIF SORIN CRISTIAN, Bd.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. C,
et. 2, ap. 51, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Piaţa revista bunurilor de larg consum

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03251
(151) 17.05.2012
(732) IOSIF SORIN CRISTIAN, Bd.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. C,
et. 2, ap. 51, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Pharma Business revista de management
medical şi farmaceutic

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03235
(151) 17.05.2012
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MELKIOR professional PARIS

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270515;  
(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale,placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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.

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 03254
(151) 17.05.2012
(732) IOSIF SORIN CRISTIAN, Bd.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. C,
et. 2, ap. 51, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

medical FORUM

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020723; 241314;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
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mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03244
(151) 17.05.2012
(732) DF World of Spices GmbH,

Industriestrasse 25, 49201, DISSEN
GERMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BAZARUL CONDIMENTELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Sare conservantă.
5 Alimente dietetice şi suplimente dietetice;
produse cu conţinut de ceai (cu adaos de
vitamine); alimente dietetice şi aditivi
nutriţionali.
21 Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru producerea periilor, articole pentru
curăţenie; lâna de oţel; sticlă brută sau
semiprelucrată; sticlărie, porţelan şi faianţă;

râşniţe, răzători, prese; recipiente de uz casnic
sau de bucătărie şi anume solniţe, recipiente
pentru condimente şi sare şi capace potrivite
şi suporturi şi rafturi oliviere şi suporturi,
oţetare şi carafe pentru oţet şi ulei, oţetare şi
suporturi pentru oţet şi ulei; recipiente pentru
oţet şi ulei; mixere, manuale (şeicăre), sticle
pulverizatoare pentru ulei şi produse pe baza
de ulei şi oţet.
29 Carne, peşte, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume; jeleuri; gemuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile; stabilizator
pentru tocane; cârnaţi vegetarieni realizaţi din
proteină de soia (carnaţi de soia); chiftele
vegetale din soia prăjite (substitute din carne)
şi gulaş făcut din soia; aspicuri din carne,
peşte, fructe şi legume; fructe şi legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murat); anghinare, miezuri de anghinare,
ardei iuţi; ardei graşi; năut; legume, linte;
muguri de fructe şi legume; măsline, măsline
umplute; ardei americani; piri piri (ardei iuţi);
castraveciori muraţi (cornişoni); nuci prăjite;
muguri de soia; castane dulci; piure de castane
dulci; murături; ciuperci conservate; trufe;
trufe tartinabile (cremă de trufe (conservate)),
gelatine pentru alimente; coji comestibile de
produse (prăjite); sucuri de legume; uleiuri,
inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
mirodenii, uleiuri de ciuperci, uleiuri din
ierburi, uleiuri din fructe, din legume, din
plante, din boabe, din usturoi, din seminţe, din
nuci, din trufe, din măsline; uleiuri
condimentate şi aromate; sosuri şi preparate
pentru producerea de sosuri (deeps); paste din
carne, peşte, pasăre, vânat, extracte din carne,
produse din legume şi produse lactate, cu
mirodenii adăugate; piureuri din roşii, fasole,
castane dulci, mazăre; stabilizator de tocane;
hummus (pastă de năut); pastă de trufe; pastă
de ficat; fondue, amestecuri; concentrate
pentru prepararea de supe; supe, supe
consommes, bulioane, ciorbe; concentrate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 5/2012/21

pentru ciorbe de legume, carne şi pui,
amestecuri la cubuleţ, preparate folosite la
supe, consommeuri, bulioane şi ciorbe; toate
acestea şi în formă dezhidratată; mirepoix
(combinaţie de legume, adică de ceapă,
morcovi şi ţelină, folosite ca aromă pentru
supe, tocane); lapte de soia, lapte de cocos,
brânză tofu; marmelade şi gemuri de fructe;
deserturi dulci şi budinci; tartinabile; produse
alimentare făcute în principal din fasole sau
năut cu adaos de faină de soia, inclusiv falafel;
preparate făcute din seminţe de in; extracte
din buruieni; usturoi ca şi pastille sau capsule;
ouă de melci; melci prelucraţi, moluşte şi
crustacee; gustări, produse crocante,
snack-food sub formă de mese uşoare;
amestecuri dezhidratate instant pentru
alimente de consum imediat, supe, salate,
umpluturi şi amestecuri, în principal făcute
din carne, peşte, crustacee şi moluşte, pasăre,
vânat, extracte preparate din carne, produse
lactate, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe (preparate);
tartinabile, topping-uri, coji şi glazuri pentru
alimente; băuturi din soia; preparate din
susan; toate produsele mai sus-menţionate
fiind în formă conservată, alimente pentru
consum imediat sau mese gata făcute şi de
asemenea îngheţate (congelate). 
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, faină 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; agenţi şi compuşi de aromatizare;
săruri aromatice şi de condimentare, esenţe de
mirodenii, extracte de mirodenii, ierburi de
condimentare în ulei, ierburi uscate de
bucătărie şi culinare, amestecuri şi mixuri de
mirodenii, pastă de mirodenii, săruri de
asezonare, preparate de mirodenii; sosuri
condimentate şi sosuri de condimentare;
dressinguri; amestecuri de ierburi de

bucătărie; ierburi în ulei; cuişoare, ghimbir,
frunze de dafin, ienibahar, boabe de iunupar
(condiment), şofran, coriandru; mirodenii
pentru conservare şi murături; bicarbonat de
sodium pentru gătit; condimente, arome,
mirodenii şi asezonări; arome pentru
asezonări, extracte de aromă, agenţi de
asezonare şi preparate, amestecuri de
asezonare, paste de asezonare, condimente şi
ingrediente pentru decorare, săruri aromate,
sosuri picante şi sosuri pentru condimentare,
sosuri pentru asezonare, preparate pentru
aromatizare, preparate pentru asezonare;
sosuri salsa, sambal, marinate; marinate
pentru asezonare; mirodenii din boboci,
mirodenii din flori; zahăr aromat, zahăr
aromat cu vanilie, zahăr vanilat; amestecuri de
zahăr şi scorţişoară; amestecuri de zahăr şi
condiment; zahăr din trestie de zahăr; glazuri
comestibile pentru alimente; frăgezitoare de
carne (mirodenii); potenţiatori de aromă,
saramură şi marinate pentru cărnuri pentru uz
casnic; coji din firimituri de carne (mirodenii),
arome (din plante), extracte de arome, arome
prelucrate şi arome de fum, esenţe; aditivi
pentru industria de copt, în speţă arome pentru
copt; sosuri, inclusiv demiglace, sos de bază,
pesto, sosuri de muştar, sos vinegreta şi
dressing-uri pentru salate (lichide sau uscate),
sosuri de fructe; sos de întins şi preparate
pentru producerea de sosuri de intins;
ingrediente de asezonare şi aromatizare, agenţi
de îngroşare sau emulgatori,ingredient de
aromatizare, în special pe bază de produse
lactate, legume, fructe, ciuperci, arome,
condiment şi mirodenii; pateuri din carne,
peşte, păsări şi vânat; melasă aurie, sirop de
arţar; amestecuri uscate pentru sosuri şi
dressing-uri de salată (lichide sau uscate);
dressing-uri (amestecuri de ulei şi oţet);
aglutinant de sos şi sos de friptură; ketchup;
maioneză; capere; fructe de capere şi boabe;
produse din cereale pentru consum uman,
musli, cous-cous, mămăligă, bulgur, alimente
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făinoase; taiţei de orez; pastă; pastă cu brânză,
carne sau umpluturi de legume, aluaturi,
concentrat de cocă; crutoane; bunuri coapte cu
ceapa şi brânză; lipii umplute sau glazurate la
cerere sau urmând sa fie umplute sau
glazurate, precum burrito, fajita, taco,
enchilada şi chimichanga; produse din grâu,
orez şi porumb pentru gustări produse prin
extrucare, în special tortilla, nachos, taco,
biscuit; produse coapte ce se vor prepara
pentru consum imediat într-un prăjitor, în
special sandviciuri coapte ca şi aperitiv picant;
fulgi de porumb; grăunte de mălai; pate
umplut cu ciuperci; amestecuri de copt şi
amestecuri gata de copt (sub formă de praf),
inclusiv amestecuri de copt cu mirodenii şi
arome; produse de morărit; tacos, tortillas,
faină de tapioca; budinci, dulciuri şi deserturi;
tartinabile; coji comestibile; agent de dospire
pentru produse de panificaţie, adică
bicarbonat de sodiu, soluţie de amoniac şi
drojdie uscată pentru gătit; agenţi pentru
producerea de prăjituri şi amestecuri de
prăjituri şi cocă pufoasă; ciocolată, nuga;
produse de cofetărie; produse cu conţinut de
ceai (cu adaos aromate şi/sau instant şi/sau
mineralizate), ceai rece, băuturi cu ceai sau
băuturi bazate pe ceai, infuzii de plante şi
fructe, fierturi, kombucha; foaie de orez
(comestibilă); drojdie, produse din drojdie,
tarate prelucrate (preparate din cereal) pentru
consum uman, preparate din tărâţe, alimente
produse în principal din faină de soia cu fasole
şi năut, inclusiv chiftele de soia; paste de soia
(miso); drojdie sub formă de capsule sau
pilule; apă de trandafiri; alimente din tăiţei,
paste şi orez; taco-uri, carcase de taco-uri,
tortilla, lipii (pâine plată); gustări, gustări
crocante, gustărele şi snack-uri mici, mese
instant şi pentru consum imediat, antipasti,
amestecuri uscate pentru mese instant, salate;
umpluturi şi amestecuri în principal din cereal,
alimente din cereal, orez, paste, condiment sau
produse de brutărie; prăjituri din cartofi

prăjiţi; pateuri; compuşi (coji şi glazuri pentru
gătit); dextroză, pulverizatoare pe bază de
dextroză pentru consum, glutamat de sodiu,
glutamat de monosodiu; glazuri comestibile
pentru alimente; condimente pulverizate
pentru alimente; emulgator pentru gătit;
emulgator pentru cârnaţi; gluten pentru
consum, compuşi de stratificare a alimentelor;
straturi de condimente (glazurate cu arome)
pentru alimente; toate produsele mai
sus-menţionate fiind şi în formă de
conservanţi, alimente pentru consum imediat
sau mese gata făcute, de asemenea îngheţate
(congelate). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03245
(151) 17.05.2012
(732) S.C. PREFERA FOODS S.R.L.,

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

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

(540)

Fel de Fel

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:110320; 270502;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 5/2012/21

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03261
(151) 18.05.2012
(732) SAITOC PAULINA, Sat Păuleşti nr.

718, judeţul Prahova, , COMUNA
PĂULEŞTI ROMANIA 

(540)

BADA MISSION

  
(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.
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 03255
(151) 17.05.2012
(732) SANDULESCU MONICA, Str.

Toporaşi nr. 31, bl. 1, sc. B, et. 9, ap.
75, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

YBDF YOUNG BLOOD DRAMA FEST

  
(531) Clasificare Viena:020101; 040521;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de festivaluri
şi teatre.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03262
(151) 18.05.2012
(732) PORUTIU OVIDIU, Str. Ovidiu nr.

2, bl. 12, sc. D, ap. 6, judeţul Braşov,
500402, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

GALERIA CREATIV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03256
(151) 17.05.2012
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L., Bd.

Decebal nr. 14, bl. S6, sc. 4, et. 1, ap.
68, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BISCUITI MOLDOVENESTI

  
(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, biscuiţi, napolitane, rahat, halva,
dropsuri, drajeuri, caramele, nuga, croissant,
pufuleţi, fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03236
(151) 17.05.2012
(732) BALASEA TIBERIU, Str. Valea

Garboului nr. 123, ap. 31, Jud. Cluj,
407280, SAT FLOREŞTI ROMANIA

(540)

BGA REBALLING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei; adezivi
(materiale de lipit).
7 Maşini şi maşini-unelte.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice,
fotografice, optice, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare); aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; maşini de calculat, echipamente
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pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
software pentru calculatoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; consultanţă în
domeniu.
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 03263
(151) 18.05.2012
(732) S.C. PROENERG S.A., Bdul.

Abatorului nr.4F, sector 4, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Proweld

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
123 C), negru

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270502;

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

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

transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03237
(151) 17.05.2012
(732) S.C. TEN ON TEN S.R.L., Str. Anul

Revoluţiei 1848 nr. 31, Judeţul Galaţi,
800135, GALAŢI ROMANIA 

(540)

Band of Creators

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03264
(151) 18.05.2012
(732) S.C. REINVEST RQM S.R.L., Sat

Megiesesc nr. 800, judeţul Prahova, ,
COMUNA BREBU ROMANIA 

(540)

Zanoaga

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03238
(151) 17.05.2012
(732) NOROC ANGELA, Str. Mircea

Vodă, nr. 42, bl. M14, sc. 2, et. 6, ap.
61, sect. 3, , BUCURESTI ROMANIA

(540)

IUBIRE PATIMASA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03239
(151) 17.05.2012
(732) S.C. RINGUARD-SECURITY

S.R.L., Str. General Magheru nr. 18,
bl. P1, Jud. Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

RINGUARD SECURITY PAZA SI
PROTECTIE

  
(531) Clasificare Viena:030413; 240109;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03271
(151) 18.05.2012
(732) S.C. GAROM FOOD S.R.L., Sat

Uricani, OP Valea Lupului, nr.
cadastral 292/1/1-292/2/1, imobil C3,
parter, Jud. Iaşi, , COMUNA
MIROSLAVA ROMANIA 

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

(540)

GAROM

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03273
(151) 18.05.2012
(732) FLORIN GHIDRASEANU, Str.

Padeşu nr. 8, bl. 5, sc. 2, ap. 38, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTY PLANET

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03274
(151) 18.05.2012
(732) P L A P C I A N U  C A T A L I N

NICOLAE, Str. Barajul Argeş nr. 21,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ATOMIC TRADING CONCEPT
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(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e :  r o şu ,
albastru-turcuaz, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:011301; 270508;

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

clase:
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03275
(151) 18.05.2012
(732) ASOCIATIA PATRONATUL

TINERILOR INTREPRINZATORI
DIN ROMANIA, Piaţa Walter
Mărăcineanu nr. 1-3, intrarea 1,
camera 92, sector 1, 010155,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. ADVICE INNOVATION
S.R.L., Str. Dreptăţii nr. 8, bl. O 10,
sc. 4, et.4, ap. 189, camera 1, sector 6,
060886, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

StartUP România by PTIR

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241511; 241517;

270502; 290112;  

(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 03257
(151) 18.05.2012
(732) S.C. PRO AUTO COLLINI S.R.L.,

Şoseau de Centură nr. 10, judeţul
Ilfov, , ORAŞ PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

PRO AUTO COLLINI

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

  
(531) Clasificare Viena:150719; 241511;

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

clase:
40 Colectare şi prelucrare deşeuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03258
(151) 18.05.2012
(732) S.C. PRO AUTO COLLINI S.R.L.,

Şoseau de Centură nr. 10, judeţul
Ilfov, , ORAŞ PANTELIMON
ROMANIA 

(540)

Auto Collini gasesti ce ai nevoie

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
auto (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Servicii de dezmembrări auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03272
(151) 18.05.2012
(732) STANCIU VIOREL, Str. Coriolan

Baran nr. 1, ap. 8, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) G L I G O R E S C U
CORNELIU-FLAVIU, Str. Aleea
Avram Imbroane nr. 22, ap. 2, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) ALEXANDRU CATALIN, Str.
Mureş, nr. 5, sc. A, ap. 13, Jud. Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) CRISAN ALEXANDRU-DANIEL,
Str. Învăţătorului, nr. 9, bl. 56, et. 3,
ap. 7, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) BALINT ANDREI, Str. Vegetaţiei nr.
3, bl. F, sc. B, et. 1, ap. 7, Jud. Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) ZAHARIE BOGDAN-IONEL, Sre.
Vişinului nr. 10, et. 3, ap. 11, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) SALASAN COSMIN, Str. Stelelor,
nr. 5, sc. B, et. 4, ap. 18, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) STANCULESCU LEONARD, Str.
Pţa. Sarmisegetuza nr. 7, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) ZEGREA MIHAI-ANTON, B-dul
16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. B, ap.
3, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) B U T N A R E S C U
CORNELIU-VLADIMIR, Str.
Martir Leontina Banciu nr. 3, et. 3, ap.
17, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)
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FV FOTO VEST

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03270
(151) 18.05.2012
(732) S.C. GHIGEA GROUP S.R.L., Str.

Unităţii nr. 130, Bl. B4, sc. 3, et. 6, ap.
134, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Skyads ALTITUDINE IN
PUBLICITATE

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03269
(151) 18.05.2012
(732) S.C. WORLDWIDE TELEVISION

S.R.L., Str. Horia, Cloşca şi Crişan,
nr. 61-63, Pavilion administrativ 2, et.
1, Zona A, Jud. Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

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

(540)

WWTV-Enjoy mobility

(591) Culori revendicate:albastru, grey

  
(531) Clasificare Viena:160105; 270502;

270503; 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.
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 03259
(151) 18.05.2012
(732) S.C. RECONDI S.R.L., Str. Mihai

Viteazul nr. 132, 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)

RECONDI POMPE SI ROBINETE
PENTRU ORICE APLICATIE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1815
C), albastru (pantone 294 C), negru
(pantone 447 C)

  
(531) Clasificare Viena:011524; 270502;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor, informaţii despre
afaceri, agenţii de import-export, difuzare de
anunţuri publicitare, aprovizionare, achiziţie
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prelucrare
administrativa pentru cereri de mărfuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
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prezentare de produse, publicitatea on line
printr-o reţea computerizată, publicitate prin
corespondenţă, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, consultanţă pentru
afaceri, afaceri comerciale, organizare de
expoz i ţ i i  în  scopur i  comerc ia le
sau/publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare, servicii de
externalizare şi asistenţă comercială, vânzări,
vânzare cu amănuntul, promovarea vânzărilor
pentru terţi.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, inclusiv
informaţii în domeniul reparaţiilor, reparaţii în
domeniul vehiculării fluidelor, instalaţii şi
lucrări de instalaţii, instalare, întreţinere,
reparaţii maşini şi dispozitive pentru irigaţii,
pompe şi repararea pompelor, staţii de service.
42 Crearea şi întreţinerea situri-lor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03260
(151) 18.05.2012
(732) S.C. PETROCART S.A., B-dul

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

(540)

Helga

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03268
(151) 18.05.2012
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PRODUSE TRADITIONALE
SI ECOLOGICE MARGINIMEA
SIBIULUI, Str. Someşului nr. 49,
Judeţul Sibiu, , SIBIU 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)

Mărginimea Sibiului

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03267
(151) 18.05.2012
(732) CEMOD-CZ s.r.o., Delnicka 390,

532 36, PARDUBICE 2 REPUBLICA
CEHA 

(540)

Blancheporte
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie.
18 Piele şi imitaţie din piele.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie şi divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03266
(151) 18.05.2012
(732) VIATA DE APOI S.R.L., Str.

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

(540)

m memoris

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285C), galben (Pantone 116C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03265
(151) 18.05.2012
(732) S . C .  I N D U S T R I E  M I C A

PRAHOVA S.A., Str. Gageni nr. 107,
Jud. Prahova, 100137, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

I M Industrie Mică
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(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270517; 270524;

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

clase:
6 Produse metalice.
37 Servicii în construcţii de drumuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03294
(151) 21.05.2012
(732) LIXANDRU ION DANIEL, Str.

Amintirii nr. 51-53, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARATONUL REGAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03285
(151) 21.05.2012
(732) RAPOTAN ANGELA , Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 137B, Corp A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Artindex

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Reparaţii, recondiţionări, restaurări obiecte
de artă, edificii de cult şi istorice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03286
(151) 21.05.2012
(732) S.C. EXPERTMED S.R.L., Str.

Aluminiului nr. 2, bl. 507, sc. A, ap. 2,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

EM EXPERTMED

(591) Cu lo r i  r evend ica t e : a l b a s t ru
(bleumarin), bleu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260302;

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

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

siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03287
(151) 21.05.2012
(732) ASOCIATIA ROMANA PENTRU

TRANSPORTURI RUTIERE
INTERNATIONALE A.R.T.R.I,
b-dul. Mărăşti nr.25, sector 1, 011462,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TIR MAGAZIN
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(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare şi publicare
online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03295
(151) 21.05.2012
(732) IEPAN OCTAVIAN, Str. Bucovinei

nr. 24A, ap. 8, judeţul Timiş, 300665,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

REZIDENT EX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment oferite de o trupă
muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03296
(151) 21.05.2012
(732) S.C. PROFESSIONAL REALTY

S.R.L., Str. Belizarie nr. 5, bl. 21/7,
ap. 8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AH APARTHOMES Accommodation in
Bucharest

(591) Culori revendicate:roşu, negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 260118;

270502; 270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03297
(151) 21.05.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03299
(151) 21.05.2012
(732) PEPSICO INC, 700 Anderson Hill

Road, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK

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

(540)

Mountain Dew

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;

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

clase:
32 Ape minerale şi aerate şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03288
(151) 21.05.2012
(732) S.C. INTERMARK S.R.L. ,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

FRUTTIA LIMONADA

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

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

clase:
32 Băuturi răcoritoare.
35 Publicitate; import-export cu băuturi
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răcoritoare; regruparea în avantajul terţilor a
băuturilor răcoritoare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03276
(151) 21.05.2012
(732) S.C. DIAMANT SECURITY S.R.L.,

Str. Stelea Spătarul nr. 17, sc. A, et. 6,
ap. 22, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

DIAMANT SECURITY DS

  
(531) Clasificare Viena:230125; 240115;

260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii protecţie şi siguranţă, agenţii de
detectivi pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor, escorte, pază nocturnă, cercetare
privind persoanele cunoscute, paza contra
incendiilor, servicii funebre de incinerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03300
(151) 21.05.2012
(732) PEPSICO INC, 700 Anderson Hill

Road, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK

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

(540)

MD

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
32 Ape minerale şi aerate şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03289
(151) 21.05.2012
(732) CABINET PI - CABINET

AVOCAT - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
J u d e ţ u l  S i b i u ,  5 5 6 2 7 2 ,
LOCALITATEA SURA MARE
ROMANIA 

(540)

Simona Jeflea INTELECTUAL
PROPERTY & LAW OFFICE

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice şi servicii specializate de
proprietate industrială-intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03301
(151) 21.05.2012
(732) S.C. EUROEXPO TRADE FAIRS

S.R.L., Str. Gârlei nr. 1B, corp A, et.
1, birou A.1.14, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

expoplast

(591) Culori revendicate:fucsia, albastru
pastel

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270502;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03302
(151) 21.05.2012
(732) S.C.  MICROBEST BOSS

TRADING S.R.L., Cartier Dorobanţi
nr. 2, bl. B 10, ap. 6, judeţul Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

MICROBEST Boss Trading

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
maro, turcoaz, roz, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270508;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
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9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03303
(151) 21.05.2012
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

DISTRIBUTION NETWORK
S.R.L., Str. Carierei nr. 58, judeţul
Ilfov, , CLINCENI ROMANIA 

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

(540)

PREMIAT DE PETRECERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03290
(151) 21.05.2012
(732) S.C. NEGOIU SUPERSKI S.R.L.,

Str. Pieţii nr. 16, Judeţul Sibiu, ,
ORAŞUL TALMACIU ROMANIA 

(540)

NEGOIU SUPERSKI
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(531) Clasificare Viena:020108; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03291
(151) 21.05.2012
(732) NAUMESCOU-DON RADU

NICOLAS DUMITRU, Str. Sfinţii
Voievozi ap. 3, , BUCUREŞTI
FRANTA B

(540)

BUSINESS NEWS REPORT

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

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.

38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03278
(151) 23.05.2012
(732) S.C. EDY TRADING S.R.L., Str.

Carpaţi nr. 148, judeţul Hunedoara, ,
HUNEDOARA ROMANIA 

(540)

ZIARUL HUNEDOAREI

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:070101; 070103;
270515; 270524; 290101;  

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

16 Tipărituri în general, ziar în particular.
35 Publicitate şi reclamă pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03292
(151) 21.05.2012
(732) NAUMESCOU-DON RADU

NICOLAS DUMITRU, Str. Sfinţii
Voievozi ap. 3, , BUCUREŞTI
FRANTA B

(540)

Covorul Roşu

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

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

sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03279
(151) 21.05.2012
(732) QUICK OPERATIVE AGENCY

S.R.L., B-dul C.D. Loga nr. 4, ap. 5,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Quick OPERATIVE AGENCY

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
45 Pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03293
(151) 21.05.2012
(732) S.C. SILANCE IMPEX S.R.L., Str.

Dreptăţii nr. 5, bl. M22A, sc. 2, et. 7,
ap.  68,  sector 6,  060881,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SILANCE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 032
C), albastru (pantone reflex blue C)

  
(531) Clasificare Viena:030716; 090110;

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

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03280
(151) 21.05.2012
(732) S.C. ROTON S.R.L., Sos. Bucium nr.

53, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Rock Your School

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03281
(151) 21.05.2012
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

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

(540)

COLOCVIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03282
(151) 21.05.2012
(732) S.C. HYPERION TRANS S.R.L.,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 17, ap. 1,
judeţul Caraş Severin, , BOSCŞA
ROMANIA 

(540)

HPP GUARD

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(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 03284
(151) 21.05.2012
(732) MORARIU HORATIU ALEODOR,

Str. Iuliu Maniu 5/56, Jud.
Maramureş, 430131, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

Grădina Bunicii

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03304
(151) 22.05.2012
(732) RAZVAN BOGDAN BACIU, Str.

Jiului nr. 142, et. 3, ap. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ALEXANDRU CIUCĂ, B-dul
Uverturii nr. 4, bl. C3, sc. 1, et. 4, ap.
14, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CARBUSTERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Servicii de broadcasting via internet, în
special transmiterea prin internet sau în cadrul
unor reţele de calculatoare a informaţiilor,
imaginilor, capturilor video şi oricăror altor
tipuri de date, transmisii de mesaje, date şi alte
tipuri de informaţii prin Internet; punerea la
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dispoziţia utilizatorilor de forumuri online,
blog-uri, journale, pentru transmiterea
mesajelor şi comentariilor, inclusiv
transmiterea de imagini, capturi audio, video,
mesaje text, jocuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de creaţie şi
editare a capturilor video.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03311
(151) 22.05.2012
(732) LUCOV STEFAN-BOGDAN, Aleea

Sănduleşti nr. 5, bl. E15, sc. 1, et. 3,
ap. 17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bel mondo cucina italiana

  
(531) Clasificare Viena:110104; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03328
(151) 22.05.2012
(732) S.C. SYNERGY INVEST S.R.L.,

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

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

(540)

SALT

(591) Culori revendicate:maro, bej,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:110104; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03326
(151) 22.05.2012
(732) S.C. KENNER DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Drum Cota 1400, nr. 3,
Judeţul Prahova, 106100, SINAIA
ROMANIA 

(540)

FUNRIDE

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
35 Servicii de vânzare prin intermediul unui
magazin online.
41 Activităţi sportive; organizarea de
competiţii sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03327
(151) 22.05.2012
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., , 1800, VEVEY
ELVETIA 

(740) DRAKOPOULOS IP S.R.L., Str.
Gral.David Praporgescu nr. 7, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

FII CURIOS

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

30 Cacao şi preparate şi băuturi pe bază de
cacao; ciocolată, produse din ciocolată,
preparate şi băuturi pe bază de ciocolată;
produse de cofetărie, dulciuri, bomboane;
produse de cofetărie pe bază de zahăr; zahăr;
gumă de mestecat; îndulcitori naturali;
produse de panificaţie, pâine, drojdie, produse
de patiserie; biscuiţi, prăjituri, fursecuri,
napolitane, caramele, budinci; îngheţată,
îngheţată din suc de fructe, şerbeturi, produse
de cofetărie congelate, prăjituri congelate,
îngheţată la dozator, iaurturi congelate; agenţi
de legătură pentru producerea de îngheţată
şi/sau îngheţată din suc de fructe şi/sau
şerbeturi şi/sau deserturi congelate şi/sau
prăjituri congelate şi/sau îngheţată la dozator
şi/sau deserturi congelate şi/sau iaurturi
congelate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03312
(151) 22.05.2012
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis,
sector 3, 030916, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Şcoala Step by Step

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03318
(151) 22.05.2012
(732) S.C. MEDIA CONSULTA

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Emanoil Porumbaru nr. 89, parter, ap.
1, sector 1, 11424, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Şcoala de meserii Lipscanii Vechi Tu ce
ştii să faci ?

(591) Culori revendicate:roşu, negru, sepia

  
(531) Clasificare Viena:020704; 070101;

070108; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03319
(151) 22.05.2012
(732) S.C. VINO VERITAS S.R.L., Str.

Feleacului nr. 33, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

VINO VERITAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03320
(151) 22.05.2012
(732) S.C. H.N.Z. FARM S.R.L., Uliţa

Cimitirului (Parcela 41, camera 2, et.
1), Sat Bacu, judeţul Giurgiu, ,
COMUNA JOIŢA ROMANIA 

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

(540)

H.N.Z.
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03313
(151) 22.05.2012
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis,
sector 3, 030916, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Metodologia Step by Step

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03329
(151) 22.05.2012
(732) S.C. PANGRAM S.A., Str. Timişorii

nr. 4, Jud. Caraş Severin, 320232,
REŞIŢA ROMANIA 

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

(540)

UBERNUTS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03314
(151) 22.05.2012
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis,
sector 3, 030916, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Alternativa educationala Step by Step

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03315
(151) 22.05.2012
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis,
sector 3, 030916, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Alternativa Step by Step

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03330
(151) 22.05.2012
(732) PARALLELS IP HOLDINGS

GMBH, Vordergasse 59, CH-8200,
SCHAFFHAUSEN ELVETIA 

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

(540)

PARALLELS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software pentru calculator pentru a fi
utilizat în furnizarea şi gestionarea serviciilor
de facturare, mesagerie şi comunicaţii,
infrastructurii tehnologiei de informaţii,
aplicaţilor de servicii online şi software ca un
serviciu (SaaS) pentru terţi; software pentru
calculator pentru a fi utilizat în cloud
computing; software pentru calculator pentru
a fi utilizat în virtualizarea sistemului de
operare şi a resurselor fizice ale unui
calculator; software pentru calculator pentru a
fi utilizat în cloud computing şi în hardware şi
în virtualizarea sistemului de operare;
software pentru calculator pentru a fi utilizat
în emularea hardware şi în emularea
sistemului de operare; software pentru
calculator pentru a fi utilizat în integrarea
seamless a aplicaţiilor non-native; software
pentru calculator pentru a fi utilizat în crearea
de partiţii izolate şi medii virtuale pe un
singur server fizic şi pentru instanţa sistemului
de operare; software pentru calculator pentru
a fi utilizat în alocarea dinamica a resurselor
pentru resursele sistemului informatic;
instrumente de gestionare a software-ului



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 5/2012/21

pentru calculator pentru utilizarea în mediul
multi-virtual automat şi în administrarea
multi-server.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03331
(151) 22.05.2012
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

Aleea Fântânii nr. 2A, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

COFETARIA ANNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03316
(151) 22.05.2012
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis,
sector 3, 030916, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Minilibri

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

41 Educaţie; instruire; organizarea de
evenimente culturale şi educative, organizarea
de târguri de carte cu scop cultural.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03321
(151) 22.05.2012
(732) S.C. ISRO SOLUTIONS S.R.L., Str.

Gheorghe Brătianu nr. 44, sector 1,
011414, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ISRO SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011108; 030701;

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

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
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reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03305
(151) 22.05.2012
(732) S.C. NOBLESSE CLASS S.R.L., Str.

Cristea Mateescu nr. 3, bl. T4B, sc. A,
parter, ap. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOBLETEA NATURII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03306
(151) 22.05.2012
(732) S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.,

Str. Libertăţii nr. 50, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

romfulda Tradiţii DE BECLEAN

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070103;

270501;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03307
(151) 22.05.2012
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

Doncafe ExtraArome

  
(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 03317
(151) 22.05.2012
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis,
sector 3, 030916, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Metodologia alternativei educaţionale
Step by Step

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

41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03308
(151) 22.05.2012
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

ChocoDivino Pleasure from Heaven

(591) Culori revendicate:roşu, maro, gri

  
(531) Clasificare Viena:110303; 110320;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03323
(151) 22.05.2012
(732) S.C. DGS LION SECURITY S.R.L.,

Str. Lacului bl. J2, sc. A, et. 3, ap. 15,
judeţul Ialomiţa, , AMARA
ROMANIA 

(540)

DGS Security

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

260418; 270509; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03309
(151) 22.05.2012
(732) ASOCIAŢIA CULTURĂ ŞI

IMAGINE, Str. Sibiu nr. 13, bl. Z18,
sc. A, et. 3, ap. 20, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CINEPOLITICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03310
(151) 22.05.2012
(732) C O S T I N  C L A U D I U

CONSTANTIN, Str. Fabrica de
Cărămidă nr. 1A, Vila 59, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) LEFTER ANCA IRINA, Str. Oastei
nr. 24A, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AIL ANCA IRINA LEFTER

  
(531) Clasificare Viena:020316; 260318;

270524;  
(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.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03362
(151) 23.05.2012
(732) S.C. RED SPIKE FILM S.R.L., Str.

Băiculeşti nr.9, bl.A1, sc.B, et.1,
ap.45, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEEK-END ÎN ROMÂNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03363
(151) 23.05.2012
(732) ALEXANDRU AURELI AN

MOISESCU, Str. Tuzla nr. 9-27, bl.
G, sc. B, et. 3, ap. G31B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANDI MOISESCU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03364
(151) 23.05.2012
(732) ALEXANDRU AURELIAN

MOISESCU, Str. Tuzla nr. 9-27, bl.
G, sc. B, et. 3, ap. G31B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE PUB FATHER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03336
(151) 23.05.2012
(732) S.C. GIRONDE CONF S.R.L., Calea

Vitan nr. 238, sector 3, 031295,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GIRONDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi articole textile.
25 Îmbrăcăminte.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03352
(151) 23.05.2012
(732) S.C. SIMCONTROL SOLUTIONS

S.R.L., Str. Moise Nicoară nr. 38, bl.
C4, sc. B, et. 5, ap. 180, sector 3,
030905, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIMCONTROL SOLUTIONS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
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componentelor şi echipamentelor electronice
şi de telecomunicaţii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03353
(151) 23.05.2012
(732) S.C. SKANSKA PROPERTY

ROMANIA S.R.L., Str. Barbu
Văcărescu nr. 301-311, et. 9/2, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREEN COURT BUCHAREST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03337
(151) 23.05.2012
(732) S.C. PLOIESTI IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Mihai Bravu nr. 85, jud.
Prahova, 2000, PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

radio Prahova 99,2 fm Sună bine, bine!

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:090705; 160125;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03338
(151) 23.05.2012
(732) S.C. TVMP S.R.L., Str. Mihai Bravu

nr. 10, jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

prahovatv.ro

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03354
(151) 23.05.2012
(732) S.C. LAGUNA AQUA S.R.L., Str.

Cuza Vodă nr. 76, judeţul Bihor, ,
ORADEA 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)

LAGUNA AQUA O PICATURA DE
SANATATE

(591) Culori revendicate:verde, bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 011524;

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

clase:
11 Instalaţii de purificare şi dedurizare a apei,
încălzitoare de apă ( aparate), aparate de
ionizare pentru tratarea aerului; aparate de
uscare mâini pentru grupurile sanitare; aparate
de purificare a apei , aparate şi maşini
frigorifice; cuve de răcire pentru cuptoare;
rezervoare de expansiune pentru instalaţii de
încălzire centrale, cazane, altele decât părţile
utilaje; ventilatoare (aer condiţionat);
ventilatoare (părţi ale instalaţiilor de aer
condiţionat); ventilatoare electrice pentru uz
personal; de încălzire a apei; reîncălzire de
aer; hote pentru bucătarii; arzătoare; arzătoare
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de acetilenă; arzătoare de benzină; arzătoare
pe gaz; piese de distilare, instalaţii de încălzire
sau de răcire, boilere, aparate de încălzire,
supape de aer pentru instalaţiile de încălzire
cu abur; supape de control de nivel în
rezervoare, supape termoregulatoare (părţi ale
instalaţiilor de încălzire); aparate de aer
condiţionat, cazane pe gaz, cazane de
încălzire, sobe (aparate de încălzire); cuptoare
cu aer cald; aparate de filtrare a apei; aparate
şi instalaţii de purificare a aerului; instalaţii de
răcire pentru apă, instalaţii de răcire pentru
lichide, instalaţii de răcire pentru tutun;
instalaţii şi aparate de răcire, aparate şi
instalaţii sanitare, aparate de încălzire,
electrice, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi,
capacele de calorifer, şaibe pentru robinete de
apă; radiatoare (de încălzire); radiatoare de
încălzire centrală, radiatoare, electric,
regeneratoare de căldură, rezervoare de apă
sub presiune; schimbătoare de căldură, care nu
sunt părţi pentru maşini; umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală; conducte de
apă, instalaţii sanitare pentru baie; program;
instalaţii de aer condiţionat; instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
instalaţii de răcire lapte, instalaţii de purificare
a apei; instalaţiile de epurare a apelor uzate;
instalaţii de distribuţie a apei, instalaţii de
filtrare a aerului, unităţi de clorinare piscine;
aparate de dedurizare a apei şi instalaţii;
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă), instalaţii de alimentare cu apă; filtre
pentru aer condiţionat.
37 Instalarea, întreţinerea şi repararea
produselor din clasa 11.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03339
(151) 23.05.2012
(732) S.C. EDITURA PRAHOVA S.A.,

Str.Democraţiei nr.28A, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

FONDAT 1870 PRAHOVA cotidian de
opinie şi informaţie
(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270517;

270524; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03340
(151) 23.05.2012
(732) CANDEA IOSIF DORIN, Str.

Sfântul Andrei nr. 77, jud. Timiş, ,
SÎNANDREI ROMANIA 

(540)

ZIUA TAXIMETRISTULUI ROMAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03366
(151) 23.05.2012
(732) S.C. STARMET S.R.L., Str. Neptun

nr. 18, sc. B, ap. 5, 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)

STARMET

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

 (531) Clasificare Viena:010102; 260725;
270508; 290114;  

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre), inclusiv
dispozitive de acţionare pentru maşini sau
motoare, ambreiaje, angrenaje de maşini,
benzi rulante, benzi transportoare, comenzi
hidraulice pentru maşini şi motoare, comenzi
pneumatice pentru maşini şi motoare, cuplaje
cardanice, cuplaje (părţi de motoare), instalaţii
de dezintegrare, garnituri de frâne (altele decât
cele pentru vehicule), saboţi de frâne (altele
decât cele pentru vehicule), segmenţi de frâne
(altele decât cele pentru vehicule), acţionari
hidraulice pentru maşini si motoare, motoare
şi turbine hidraulicele.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor, informaţii despre
afaceri, agenţii de import-export, difuzare de
anunţuri publicitare, aprovizionare, achiziţie
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de produse, publicitate on line
printr-o reţea computerizată, publicitate prin
corespondenţă, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, consultanţă pentru
afaceri, afaceri comerciale, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de
externalizare şi asistenţă comercială, vânzări,
vânzare cu amănuntul, promovarea vânzărilor
pentru terţi.
37 Reparaţii, servicii de instalaţii, inclusiv
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informaţii în domeniul reparaţiilor, lucrări de
instalaţii, instalare, întreţinere, reparaţii
maşini, staţii de service.
42 Crearea şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03355
(151) 23.05.2012
(732) SOANA IMPEX S.R.L., Judeţul

Călăraşi, , BUDEŞTI ROMANIA 

(540)

MK

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03367
(151) 23.05.2012
(732) S.C. BAMPRESS S.R.L., Str. Viilor

nr. 30A, judeţul Braşov, , COMUNA
(SAT) SANPETRU 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)

RUN ...better together!

  
(531) Clasificare Viena:251225; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor, informaţii despre
afaceri, agenţii de import-export, difuzare de
anunţuri publicitare, aprovizionare, achiziţie
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de produse, publicitate on line
printr-o reţea computerizată, publicitate prin
corespondenţă, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, consultanţă pentru
afaceri, afaceri comerciale, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri
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comerciale şi publicitare, servicii de
externalizare şi asistenţă comercială, vânzări,
vânzare cu amănuntul, promovarea vânzărilor
pentru terţi.
42 Crearea şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03341
(151) 23.05.2012
(732) PFA NICULAE AURELIAN, Bld

Nicolae Bălcescu nr. 24, sc. D, et. 7,
ap.  12,  sector 1,  010053,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

kit picnic 180

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03356
(151) 23.05.2012
(732) SOANA IMPEX S.R.L., Judeţul

Călăraşi, , BUDEŞTI ROMANIA 

(540)

Jervis
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03343
(151) 23.05.2012
(732) S.C. RG TRADE S.R.L., Str.

Teheran nr. 13, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Synergy day spa
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(591) Culori revendicate:lila, portocaliu,
negru, verde, roşu, mov

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270507;

290115;  
(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03357
(151) 23.05.2012
(732) S.C. CIVIC FORCE S.R.L., Str. Jean

Louise Calderon nr. 33, et. 2, sector 2,
020037, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CIVIC FORCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03368
(151) 23.05.2012
(732) S.C. SICARO S.R.L., Str.

Hărmanului nr. 49W, 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)

Sicaro

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor, informaţii despre
afaceri, agenţii de import-export, difuzare de
anunţuri publicitare, aprovizionare, achiziţie
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de produse, publicitate on line
printr-o reţea computerizată, publicitate prin
corespondenţă, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, consultanţă pentru
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afaceri, afaceri comerciale, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare, servicii de
externalizare şi asistenţă comercială, vânzări,
vânzare cu amănuntul, promovarea vânzărilor
pentru terţi.
37 Reparaţii, instalaţii, inclusiv întreţinere şi
reparaţii automobile, gresarea vehiculelor,
informaţii în domeniul reparaţiilor, lucrări de
instalaţii, instalare, întreţinere, reparaţii
maşini, asistentă în caz de pană de vehicule,
vulcanizarea pneurilor (repara ţ i i ) ,
recondiţionarea maşinilor uzate sau parţial
distruse, recondiţionarea motoarelor uzate sau
parţial distruse, tratament contra şi pentru
prevenirea ruginii, staţii de service.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03358
(151) 23.05.2012
(732) MOISESCU OLIVIA-VETURIA,

Str. Matei Basarab nr. 75, bl. L113, sc.
2, et. 2, ap. 28, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STEER YOUR LIFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03344
(151) 23.05.2012
(732) S.C. MILLENIUM PRO DESIGN

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

(540)

Mio REFILLABLE TRAVEL SPRAY

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03359
(151) 23.05.2012
(732) MOISESCU OLIVIA-VETURIA,

Str. Matei Basarab nr. 75, bl. L113, sc.
2, et. 2, ap. 28, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DULCIURI DE POVESTE

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03360
(151) 23.05.2012
(732) S.C. RED SPIKE FILM S.R.L., Str.

Băiculeşti nr.9, bl.A1, sc.B, et.1,
ap.45, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEEKEND IN ROMANIA

  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03332
(151) 23.05.2012
(732) R/GA MEDIA GROUP INC, 350

West 39th Street, NY 10018, NEW
YORK S.U.A. 

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

(540)

R/GA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate digitală, mobilă şi interactivă,
consultanţă în domeniu; servicii de marketing
şi media; dezvoltare debranduri şi servicii de
consultanţă social media.
42 Dezvoltare de software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03369
(151) 23.05.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI ORIUNDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
37 Servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03361
(151) 23.05.2012
(732) S.C. RED SPIKE FILM S.R.L., Str.

Băiculeşti nr.9, bl.A1, sc.B, et.1,
ap.45, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEEKEND ÎN ROMÂNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03345
(151) 23.05.2012
(732) ASOCIATIA DE VANATOARE SI

PESCUIT SPORTIV MUFLONUL
BRAD, nr. 134, Sat Luncoiu de Jos,
jude ţul Hunedoara,  337310,
COMUNA LUNCOIU DE JOS
ROMANIA 

(540)

A.V.P.S. MUFLONUL BRAD

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

  
(531) Clasificare Viena:030114; 030404;

030407; 030418; 030901; 050110;
050302; 290115;  

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

39 Servicii de turism (transport, rezervare de
călătorii, vizite la obiective turistice).
41 Servicii de vânătoare şi pescuit (competiţii
sportive, divertisment).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03370
(151) 23.05.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI 24 GALATI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03346
(151) 23.05.2012
(732) GHEORGHE CONSTANTIN

MARIUS, Şos. Pantelimon nr. 72, bl.
412, sc. A, et. 7, ap. 25, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

military-line.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03371
(151) 23.05.2012
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI WI-FI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
37 Servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03333
(151) 23.05.2012
(732) S.C. ALEX SECURITY SERVICES

S.R.L., Str. Câmpia Libertăţii nr. 29,
etaj 8, ap. 113, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S.C. ALEX SECURITY SERVICES
S.R.L.
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(531) Clasificare Viena:010110; 260118;
260119;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03347
(151) 23.05.2012
(732) ZENTIVA GROUP A S, U

kabelovny 130, 10, Dolni Mecholupy,
102 37, PRAGA REPUBLICA CEHA

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

(540)

CANZENO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03348
(151) 23.05.2012
(732) S.C. SINTO CHIM S.R.L., Str.

Cernei nr. 1-3, bl. E7, sc. A, ap. 15,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

SINTO CAROSERIE

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03349
(151) 23.05.2012
(732) S.C. GOLDEN KEY REAL

ESTATE S.R.L., Str. 9 Mai nr. 1A,
bl. 25 bis, sc. A, et. 8, ap. 35, sector 1,
060351, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

goldenkey premium real estate

(591) Culori revendicate:auriu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03350
(151) 23.05.2012
(732) S.C. ACUSTIC CONCEPT S.R.L.,

Bd. Ferdinand nr. 129, bl. E1, sc. 1, et.
P, ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STAR MELODY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03334
(151) 23.05.2012
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

THE SYNERGY CONTESTS

(591) Culori revendicate:bronz

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020916;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice (inclusiv aparate folosite
î n  t e l ecomunica ţ i i ) ,  f o tog ra f i c e ,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control
(inspecţie), de salvare şi didactice; aparate
pentru înregistrarea, transmisia şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
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suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; mecanisme acţionate prin
introducerea unui jeton sau a unei monede;
case de marcat (de bani), înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
programe pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03351
(151) 23.05.2012
(732) LILIAC GEORGE, Str. Zambilelor

nr. 5, bl. C2, sc. 2, ap. 41, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CASTRAVETE DANIEL FLORIN,
Str. Teliţa nr. 14, bl. 52A, sc. A, ap.
31, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) IGNAT DANUT, Str. Buciumului bl.
12, sc. C, ap. 9, judeţul Bacău, ,
ONEŞTI ROMANIA 

(732) PETCU ALEXANDRU, Str.
Băiculeşti nr. 23, bl. e9, ap. 38, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIPSCANI

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜




