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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 5/2012/saptamana 22
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02860
24.05.2012 GHEORGHIŢĂ NICULINA HOLISTERAPIA

2 M 2012
02962

24.05.2012 S.C. CONTINENTAL HOTELS
S.A.

mONDO RESTAURAT

3 M 2012
03001

24.05.2012 LEMON HOUSE S.R.L. I AM

4 M 2012
03033

17.05.2012 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

SUNTEM MAI MULTI SUNTEM MAI
PUTINI

5 M 2012
03277

24.05.2012 S.C. MONTANA POPA S.R.L. SALAM DE VITA PREMIUM CRUD
USCAT

6 M 2012
03283

24.05.2012 GUZU PAUL Mangalia TV

7 M 2012
03322

24.05.2012 ION LICHICI RELENTLESS ENERGY DRINK

8 M 2012
03324

24.05.2012 ION LICHICI ROCKSTAR ENERGY DRINK

9 M 2012
03325

24.05.2012 ION LICHICI ION

10 M 2012
03372

24.05.2012 ZAHU MIRCEA BOGDAN APIVITALIS

11 M 2012
03373

24.05.2012 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

FB Fete Bune

12 M 2012
03374

24.05.2012 MARIAN DAN MIHAI PRODUS IN TARA LUI Stefan cel
Mare

13 M 2012
03375

24.05.2012 MARIAN DAN MIHAI Produs în Ţara lui Ştefan cel Mare

14 M 2012
03376

24.05.2012 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

PET-SPOT

15 M 2012
03377

24.05.2012 S.C. ACTIV VAB S.R.L. BUCATE ALESE

16 M 2012
03378

24.05.2012 S.C. GOURMANDERIE S.R.L. La Folie CAFE BOULANGERIE

17 M 2012
03379

24.05.2012 S.C. INSOFT DEVELOPMENT &
CONSULTING S.R.L.

INSOFT

18 M 2012
03380

24.05.2012 S.C. MOBILE MARY MARKET
S.R.L.

MAMA BOUTIQUE
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19 M 2012
03381

24.05.2012 S.C. MOBILE EVENT S.R.L. MOBILE EVENTS

20 M 2012
03382

24.05.2012 S.C. MOBILE EVENT S.R.L. MOBILE EVENT

21 M 2012
03383

24.05.2012 S.C. MUTANTII S.R.L. MUTANTII

22 M 2012
03384

24.05.2012 P.F. COSTEA CALIN GABRIEL BUFFALO BULL

23 M 2012
03385

24.05.2012 P.F. COSTEA CALIN GABRIEL BUFFALO BILL

24 M 2012
03386

24.05.2012 S.C. DDV PERFECT CONCEPT
S.R.L.

PERFECT GUARD DDV PERFECT
CONCEPT SERVICII PAZA SI
PROTECTIE

25 M 2012
03387

24.05.2012 S.C. LION'S TOP SECURITY
S.R.L.

LION'S TOP SECURITY

26 M 2012
03388

24.05.2012 S.C. SALES MACHINE
INTERNATIONAL S.R.L.

PETRECERE ROMANEASCA

27 M 2012
03389

24.05.2012 S.C. T&C EVENTS &
ENTERTAINMENT S.R.L.

SQUARE 15 drinks & more

28 M 2012
03390

24.05.2012 BOGDAN FILCEA LIGA PROFESIONISTA DE
BASCHET

29 M 2012
03391

24.05.2012 S.C. AROMATICS S.R.L. AROMATICS UNIVERSAL

30 M 2012
03392

24.05.2012 S.C. MTC GUARD SECURYTY
S.R.L.

MTC SECURYTY GUARD

31 M 2012
03393

24.05.2012 S.C. CITY ON SITE S.R.L. CHAT NOIR

32 M 2012
03394

24.05.2012 NEGULESCU EMILIAN HARU Teppanyaki & Sushi

33 M 2012
03395

25.05.2012 S.C. FARMEXIM S.A. OAMENII FAC DIFERENŢA

34 M 2012
03396

25.05.2012 S.C. FARMEXIM S.A. FARMEXIM

35 M 2012
03397

24.05.2012 S.C. SNACK ATTACK S.R.L. Snack Attack Crazy about healthy
food!

36 M 2012
03398

24.05.2012 CITIGROUP INC. CITI MOBILE COLLECT

37 M 2012
03399

24.05.2012 RADU RAZVAN TURO
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38 M 2012
03400

24.05.2012 S.C. WOK AWAY FOOD S.R.L. WOK AWAY

39 M 2012
03401

24.05.2012 S.C. TRAVEL GREEN LIGHT
S.R.L.

Travel Green Light - Enjoy
discovering the world

40 M 2012
03402

24.05.2012 S.C. SU MARKET S.R.L. SU MARKET

41 M 2012
03403

25.05.2012 S.C. ANDREI BAICAL GRUP
S.R.L.

ANDREI BAIKAL GRUP SECURITY
TO SERVE AND PROTECT

42 M 2012
03404

25.05.2012 IONITA RAZVAN COSTICA NUTRITECH

43 M 2012
03405

25.05.2012 S.C. OAMENI SI COMPANII
S.R.L.

Oameni şi Companii

44 M 2012
03406

25.05.2012 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. KRILIPIDE

45 M 2012
03407

25.05.2012 VARDIANU DUMITRU
AUGUSTIN

www.military-shop.ro pasiunea
prinde viata

46 M 2012
03408

25.05.2012 S.C. RION TRADING SERVICE
S.R.L.

All About Romanian Retail

47 M 2012
03409

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. VITACALCIFEROL

48 M 2012
03410

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. GYNOSANTE

49 M 2012
03411

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. GYNOCIR

50 M 2012
03412

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. REDSTRESS

51 M 2012
03413

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. REDANXINAT

52 M 2012
03414

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. SERTRAZOLAN

53 M 2012
03415

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. PREGNACALM

54 M 2012
03416

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. PREGNAMAMI

55 M 2012
03417

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. VERMUCID

56 M 2012
03418

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. ACETILSALCIN
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57 M 2012
03419

25.05.2012 S.C. BIOFARM S.A. PROTESALCIN

58 M 2012
03420

25.05.2012 TOPOLOIU GIORGIANA
NEGULESCU PETRONELA

Passepartous

59 M 2012
03421

25.05.2012 S.C. CARPATICA ASIG S.A. Poliţă de asigurare facultativă a
locuinţei şi conţinutului CARPATICA
ASIG PAD AVANTAJ

60 M 2012
03422

25.05.2012 S.C. MASSIMO ITALARGENTO
S.R.L.

BRHAMA ITALIAN JEWELLERY
DESIGN

61 M 2012
03423

25.05.2012 S.C. RED CAT CORPORATION
S.R.L.

Synchron ERP Online

62 M 2012
03424

25.05.2012 S.C. NOBLESSE CLASS S.R.L. OŢET DE CIDRU CAPSULE

63 M 2012
03425

25.05.2012 S.C. BUSZESZ RO S.R.L. Wild TOUCH

64 M 2012
03426

25.05.2012 S.C. CALL MANIA S.R.L. Pappa GIMMY

65 M 2012
03427

25.05.2012 MOLODOI OANA CRISTINA e Linked events

66 M 2012
03428

25.05.2012 PAUL JEAN-ROBERT RENAUD
MOLODOI OANA CRISTINA

Leaders In 2012 Marketing

67 M 2012
03429

25.05.2012 TENARIS CONNECTIONS BV BlueRod

68 M 2012
03430

25.05.2012 TENARIS CONNECTIONS BV HolloRod

69 M 2012
03431

25.05.2012 BRATILOVEANU MIHAI IONUT ZIUA NEWS face lumină!

70 M 2012
03432

25.05.2012 PLOOM, INC. PLOOM

71 M 2012
03433

25.05.2012 PLOOM, INC. PLOOM

72 M 2012
03434

25.05.2012 S.C. ROMVAC COMPANY S.A. Romvac Company

73 M 2012
03435

25.05.2012 S.C. PANTHERA SECURITY
SERVICES S.R.L.

PANTHERA SECURITY SERVICES

74 M 2012
03436

25.05.2012 S.C. EX STUDIO S.R.L. NailShop
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75 M 2012
03437

25.05.2012 S.C. LIEBERMAN & PARTNERS
S.R.L.
PAUN FLORENTINA -
ANDREEA
UNGUREANU PAUL
VLAICU FLORIANA ANCA

COLORS IN A CUP

76 M 2012
03438

25.05.2012 S.C. APRIL FLOWERS S.R.L. MYOSOTIS

77 M 2012
03439

25.05.2012 S.C. TEACH CLASS S.R.L. INJOY LEARN WITH JOY

78 M 2012
03440

25.05.2012 BAYER DESIGN FRITZ BAYER
GMBH & CO. KG

IOANA

79 M 2012
03441

25.05.2012 BAYER DESIGN FRITZ BAYER
GMBH & CO. KG

ALESIA

80 M 2012
03442

25.05.2012 POPA CONSTANTIN
CASAPU SERGIU IONUT

Reaprindeti Flacara Iasului

81 M 2012
03444

25.05.2012 S.C. INTACT PUBLISHING
S.R.L.

Business Innovator Un eveniment
income magazine

82 M 2012
03445

25.05.2012 S.C. INTACT PUBLISHING
S.R.L.

UPGRADE ROMANIA un eveniment
income magazine

83 M 2012
03446

28.05.2012 S.C. INDUSTRIAL SYSTEMS
S.R.L.

EVOLUTION

84 M 2012
03447

28.05.2012 S.C. INDUSTRIAL SYSTEMS
S.R.L.

ECOMAG power

85 M 2012
03448

28.05.2012 S.C. INDUSTRIAL SYSTEMS
S.R.L.

VISION

86 M 2012
03449

28.05.2012 S.C. INDUSTRIAL SYSTEMS
S.R.L.

ITALFLEXIGAS

87 M 2012
03450

28.05.2012 S.C. STUDIO MODERNA S.R.L. DRY COOKER

88 M 2012
03451

28.05.2012 S.C. MONEY TIME SOLUTION
S.R.L. -D

City Kebab

89 M 2012
03452

28.05.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. PRODANCA & REGHE -
AVENTURA AMERICANA

90 M 2012
03453

28.05.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. LOVITURA DESTNIULUI

91 M 2012
03454

28.05.2012 JUDETUL HARGHITA PRIN
CONSILIUL JUDETEAN
HARGHITA

AH Academia Harghiteană
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92 M 2012
03455

28.05.2012 S.C. AUTO CONSULTING
S.R.L.

AUTO CONSULTING
www.autoconsulting.ro

93 M 2012
03456

28.05.2012 S.C. SINAIA S.A. RINA CERBUL HOTEL

94 M 2012
03457

28.05.2012 S.C. ADEPLAST S.A. AERIA

95 M 2012
03458

28.05.2012 JUDETUL HARGHITA PRIN
CONSILIUL JUDETEAN
HARGHITA

SZA Szekelyfoldi Akademia

96 M 2012
03459

28.05.2012 S.C. ADEPLAST S.A. AERIA STONE

97 M 2012
03460

28.05.2012 S.C. SPACONIS ART S.R.L. S Spaconis

98 M 2012
03461

28.05.2012 S.C. ADEPLAST S.A. AERIA PLAST

99 M 2012
03462

28.05.2012 S.C. PRO LOGISTIC SECURITY
S.R.L.

S.C. PRO LOGISTIC SECURITY
S.R.L. PAZA SI PROTECTIE

100 M 2012
03463

28.05.2012 S.C. SERVOMONT
IMPORT-EXPORT S.R.L.

King KEBAB

101 M 2012
03464

28.05.2012 S.C. DACIA PLANT S.R.L. ROstatin

102 M 2012
03465

28.05.2012 S.C. MARIBERTA SOFTWARE
S.R.L.

Mariberta

103 M 2012
03466

28.05.2012 S.C. ENERGOVOLTAIC GROUP
S.R.L.

Energovoltaic Group life is energy

104 M 2012
03467

28.05.2012 S.C. AIVA PRODSERV S.R.L. AIVA prodserv

105 M 2012
03468

28.05.2012 S.C. SALMINA SECURITY
PROTECT S.R.L.

SALMINA SECURITY PROTECT

106 M 2012
03469

28.05.2012 KRKA tovarna zdravil d.d. Novo
Mesto

NALDOREX

107 M 2012
03470

28.05.2012 S.C. ADEPLAST S.A. PORUS X

108 M 2012
03471

28.05.2012 S.C. KRAUTER INTERCOM
S.R.L.

Rayssa beauty center

109 M 2012
03472

28.05.2012 S.C. ROMPAK S.R.L. Delicii

110 M 2012
03473

28.05.2012 S.C. ARGAN FORM BIO S.R.L. DermArgan
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111 M 2012
03474

28.05.2012 S.C. LEON EXPERT S.R.L. LEON RESTAURANT & TERASĂ

112 M 2012
03475

28.05.2012 S.C. ALTERNATIVA DOI S.R.L. wine knives

113 M 2012
03476

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH GRUNDIG

114 M 2012
03477

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH BELKIN

115 M 2012
03478

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH SCHAUMA

116 M 2012
03479

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH CHTOURA

117 M 2012
03480

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH SINGURUL SI UNICUL MAGAZIN
DE CONFISCATE

118 M 2012
03481

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH TURKEL

119 M 2012
03482

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH VANISH

120 M 2012
03483

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH AQUAFRESH

121 M 2012
03484

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH HEINEKEN

122 M 2012
03485

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH Carlsberg

123 M 2012
03486

28.05.2012 KHOCHAICHE ELIZABETH ZEPTER INTERNATIONAL
ROMANIA

124 M 2012
03487

28.05.2012 HEINEKEN ROMANIA S.A. Beers of the World

125 M 2012
03488

28.05.2012 STEFAN ION MATACHE MĂCELARU' Mezeluri
meşteşugite

126 M 2012
03489

29.05.2012 LUPESCU CRISTINA DARIA DARYA

127 M 2012
03490

29.05.2012 S.C. EXPERT SOFTWARE
S.R.L.

Make IT work!

128 M 2012
03491

29.05.2012 S.C. AS FOOD IND S.R.L. Puiul din curtea...Bunicii Puiul Bunicii
PULPE SUPERIOARE DE PUI
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129 M 2012
03492

29.05.2012 SCARLAT GEORGE MINGEA DE 35 MINGEA
COPILULUI TAU SI A COPILULUI
DIN TINE

130 M 2012
03493

29.05.2012 S.C. SALT CONFORT S.R.L. SALT CONFORT

131 M 2012
03494

29.05.2012 LUPU BOGDAN MIRCEA G.O.D. GREAT OR DEAD

132 M 2012
03495

29.05.2012 TIDERLE ROBERT LUCIAN PAPAYA engineered creativity

133 M 2012
03496

29.05.2012 BOITOR KINGA-DORA K & M

134 M 2012
03497

29.05.2012 S.C. NAPOCA SECURITY
S.R.L.

NAPOCA SECURITY
CLUJ-NAPOCA

135 M 2012
03498

29.05.2012 MARINESCU RADU TITUS OBSERVATOR de Buftea

136 M 2012
03499

29.05.2012 S.C. CENTRUL PENTRU
TEHNOLOGII EFICIENTE SI
SISTEME DE INFORMATII
CETIS S.R.L.

e.next electrical newest exclusive
extended technologies

137 M 2012
03500

29.05.2012 BLAGA AURELIAN ADRIAN
MIHAI

VIN.O

138 M 2012
03501

29.05.2012 BLAGA AURELIAN ADRIAN
MIHAI

VIN.O

139 M 2012
03502

29.05.2012 BLAGA AURELIAN ADRIAN
MIHAI

VIN.O

140 M 2012
03503

29.05.2012 BLAGA AURELIAN ADRIAN
MIHAI

VIN.O

141 M 2012
03504

29.05.2012 BLAGA AURELIAN ADRIAN
MIHAI

VIN.O

142 M 2012
03505

29.05.2012 BLAGA AURELIAN ADRIAN
MIHAI

VIN.O

143 M 2012
03506

29.05.2012 S.C. IMTECH ARCONI S.A. Imtech by Arconi S.A.

144 M 2012
03507

29.05.2012 POPA LEONTIN CUANDO

145 M 2012
03508

29.05.2012 BUJOR MARIANA EMILIA Emily's Cupcakes & Treats

146 M 2012
03509

29.05.2012 ANGHEL MARCEL DANIEL antiINSECT parbrizul nu-i insectar !
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147 M 2012
03510

29.05.2012 ANGHEL MARCEL DANIEL Parbry

148 M 2012
03511

29.05.2012 S.C. RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE
CERTIFICARE S.R.L.

RINA SIMTEX

149 M 2012
03512

29.05.2012 S.C. TEXTIM PROD S.R.L. MISS COLLECTION

150 M 2012
03513

29.05.2012 S.C. GSP FOR YOUR
PROTECTION S.R.L.

GRADINITA GSP Unde sportul si
natura te ajuta sa cresti sanatos!

151 M 2012
03514

29.05.2012 CORINA CHELU evergreen SALON ORGANIC

152 M 2012
03515

29.05.2012 S.C. STUDIO- ATELIER
ETIQUETTE S.R.L.

atelier ALB

153 M 2012
03516

29.05.2012 MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED

MASTERCARD ELITE

154 M 2012
03517

29.05.2012 MUZEUL NATIONAL AL
SATULUI DIMITRIE GUSTI

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI
DIMITRIE GUSTI
BUCURESTI-ROMANIA

155 M 2012
03518

30.05.2012 S.C. AGRAFA PRINT
SERVICES S.R.L.

Agrafa print services

156 M 2012
03519

30.05.2012 S.C. GODMOTHER S.R.L. Godmother professional
hocus-pocus

157 M 2012
03520

30.05.2012 S.C. TIPARITURI.RO S.R.L. tipărituri.ro

158 M 2012
03521

30.05.2012 S.C. LABORMED-PHARMA S.A. Labormed Iubeste viata

159 M 2012
03522

30.05.2012 S.C. LABORMED-PHARMA S.A. Labormed Love life

160 M 2012
03523

30.05.2012 S.C. CUSTOM CARS
INTERNATIONAL S.R.L.

Custom style

161 M 2012
03524

30.05.2012 S.C. CUSTOM CARS
INTERNATIONAL S.R.L.

Custom Bikes

162 M 2012
03525

30.05.2012 S.C. CUSTOM CARS
INTERNATIONAL S.R.L.

Custom Cars

163 M 2012
03526

30.05.2012 N.V. NUTRICIA PRONUTRA

164 M 2012
03527

30.05.2012 COJOC GABRIEL DECEBAL Bucharest Design Week
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165 M 2012
03528

30.05.2012 S.C. DEALUL VIILOR S.R.L. Dealul Viilor

166 M 2012
03529

30.05.2012 S.C. SIS SIGMA SECURITY
S.R.L.

SIS SIGMA SECURITY

167 M 2012
03530

30.05.2012 S.C. BOHMANN
INTERNATIONAL S.R.L.

HOT PAN

168 M 2012
03531

30.05.2012 S.C. BOHMANN
INTERNATIONAL S.R.L.

DRY COOKER

169 M 2012
03532

30.05.2012 S.C. PERUTNINA ROMANIA
S.R.L.

PEPE

170 M 2012
03533

30.05.2012 S.C. GENERAL BUSINESS
SYSTEM S.R.L.

REINA

171 M 2012
03534

30.05.2012 ORG COMPLEXUL NATIONAL
MUZEAL ASTRA

MA MUZEUL ASTRA COMPLEXUL
NATIONAL MUZEAL ASTRA

172 M 2012
03535

30.05.2012 ORG COMPLEXUL NATIONAL
MUZEAL ASTRA

MA ASTRA MUSEUM ASTRA
NATIONAL MUSEUM COMPLEX

173 M 2012
03536

30.05.2012 ORG COMPLEXUL NATIONAL
MUZEAL ASTRA

REDESCOPERIM IMPREUNA
VALORILE TRADITIEI

174 M 2012
03537

30.05.2012 ORG COMPLEXUL NATIONAL
MUZEAL ASTRA

MA

175 M 2012
03538

30.05.2012 ORG COMPLEXUL NATIONAL
MUZEAL ASTRA

GALERIILE DE ARTA POPULARA

176 M 2012
03539

30.05.2012 ROMAN BOGDAN fereastra 1.ro

177 M 2012
03540

30.05.2012 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

TRANSILVANIA KOOL

178 M 2012
03541

30.05.2012 LIUŢE ADRIANA STORIENCE

179 M 2012
03542

30.05.2012 S.C. CENTRUL MEDICAL
ASCLEPION S.R.L.

CENTRUL MEDICAL ASCLEPION

180 M 2012
03543

30.05.2012 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

STANGEN

181 M 2012
03544

30.05.2012 S.C. KROMATIKLEX S.R.L. CVARTET CHROMATIC

182 M 2012
03545

30.05.2012 QIHAN TECHNOLOGY CO.,
LTD.

QIHAN

183 M 2012
03546

30.05.2012 PANDILICA FLORIN IONUT LYO'S
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184 M 2012
03547

30.05.2012 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. Alfredo fresh

185 M 2012
03548

30.05.2012 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. Alfredo

186 M 2012
03549

30.05.2012 BOTNARENCO CRISTIANA
ALICE

BUSINESS LA FEMININ

187 M 2012
03550

30.05.2012 FLOREA MARIAN DANIEL Relax Cafe

188 M 2012
03551

30.05.2012 S.C. KID CONSTRUCT INVEST
S.R.L.

54 CINCI STELE PE PATRU ROŢI
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(210) M 2012 02860
(151) 24.05.2012
(732) GHEORGHIŢĂ NICULINA, Str.

Vasile Lupu nr. 94, bl. C8, sc.C, et.3,
ap. 15, judeţul Iaşi, 700341, IAŞI
ROMANIA 

(540)

HOLISTERAPIA

(591) Culori revendicate:albastru-violet
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii psihologice şi de terapie corporală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 02962
(151) 24.05.2012
(732) S.C. CONTINENTAL HOTELS

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

(540)

mONDO RESTAURAT

(591) Culori revendicate:negru (pantoen
426), argintiu (pantone 877)

  
(531) Clasificare Viena:010506; 260116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03001
(151) 24.05.2012
(732) LEMON HOUSE S.R.L., Str.

Franklin nr. 9, et. 4, ap. 7, sector 1,
010287, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

I AM

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de expoziţii în scopuri
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comerciale sau publicitare; regruparea în
avantajul terţilor a unei varietăţi de bunuri (cu
excepţia transportului lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de sală de sport
(karate, fitness, dansuri, pilates, etc);
organizarea şi conducerea de cursuri,
workshop-uri, conferinţe, colocvii, seminarii,
simpozioane şi congrese; învăţământ prin
corespondenţă; informaţii în materie de
educaţie şi instruire; orientare profesională
(consiliere în domeniul educaţiei şi formării);
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative.
44 Servicii medicale; servicii de masaj,
gimnastică medicală, kinetoterapie, terapii
corporale; servicii veterinare; servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03033
(151) 17.05.2012
(732) P A R T I D U L  S O C I A L

DEMOCRAT, Str. Petru Maior nr.
37, judeţul Mureş, , REGHIN
ROMANIA 

(540)

SUNTEM MAI MULTI SUNTEM MAI
PUTINI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03277
(151) 24.05.2012
(732) S.C. MONTANA POPA S.R.L., Str.

Gheorghe Bariţiu, nr. 40, Judeţul
Alba, 515400, BLAJ ROMANIA 

(540)

SALAM DE VITA PREMIUM CRUD
USCAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne; preparate din carne. 
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03283
(151) 24.05.2012
(732) GUZU PAUL, Aleea Farului nr. 8,

bl.H6, sc. C, ap. 48, judeţul Constanţa,
905500, MANGALIA ROMANIA 

(540)

Mangalia TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate prin mijloace proprii media.
38 Servicii de informare publică (comunicaţii,
transmitere de mesaje, telecomunicaţii prin
mijloace de Internet şi media).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03325
(151) 24.05.2012
(732) ION LICHICI, Str. Soveja nr. 94, bl.

74, ap. 39, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ION
  

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; comerţ
on line cu acesorii pentru telefoane mobile;
regruparea în avantajul terţilor a accesoriilor
pentru telefoane mobile (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03322
(151) 24.05.2012
(732) ION LICHICI, Str. Soveja nr. 94, bl.

74, ap. 39, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

RELENTLESS ENERGY DRINK
  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
răcoritoare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03324
(151) 24.05.2012
(732) ION LICHICI, Str. Soveja nr. 94, bl.

74, ap. 39, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ROCKSTAR ENERGY DRINK

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270502;

270508; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
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răcoritoare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03380
(151) 24.05.2012
(732) S.C. MOBILE MARY MARKET

S.R.L., Str. Johann S. Bach nr. 12, bl.
50, sc. C, parter, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MAMA BOUTIQUE

(591) Culori revendicate:mov, gri
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03388
(151) 24.05.2012
(732) S . C .  S A L E S  M A C H I N E

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Av.
Fuica Vasile nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PETRECERE ROMANEASCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03389
(151) 24.05.2012
(732) S . C .  T & C  E V E N T S  &

ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Alexandrina nr. 19, parter, ap. 1P-2P,
camera 21, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SQUARE 15 drinks & more

(591) Culori revendicate:verde, fucsia

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270711;

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

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

băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03381
(151) 24.05.2012
(732) S.C. MOBILE EVENT S.R.L., Şos.

Gh. I. Siseşti nr. 225-245, vila nr. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MOBILE EVENTS

  
(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 03390
(151) 24.05.2012
(732) BOGDAN FILCEA, Str. Domnişori

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

(540)

LIGA PROFESIONISTA DE BASCHET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03382
(151) 24.05.2012
(732) S.C. MOBILE EVENT S.R.L., Şos.

Gh. I. Siseşti nr. 225-245, vila nr. 5,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MOBILE EVENT

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270512;

270524; 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 03391
(151) 24.05.2012
(732) S.C. AROMATICS S.R.L., Str.

Ciocanului nr. 3F, judeţul Braşov, ,
FĂGĂRAŞ 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)

AROMATICS UNIVERSAL

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

  
(531) Clasificare Viena:050710; 050713;

050718; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi şi vopsele alimentare.
30 Arome alimentare, cuprinse în această
clasă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03383
(151) 24.05.2012
(732) S.C. MUTANTII S.R.L., Str. Fierului

nr. 41, judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

MUTANTII

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03384
(151) 24.05.2012
(732) P.F. COSTEA CALIN GABRIEL,

Str. Poetului nr. 61, Judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

BUFFALO BULL

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03392
(151) 24.05.2012
(732) S.C. MTC GUARD SECURYTY

S.R.L., Str. Bârnova nr. 8, bl. M110,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MTC SECURYTY GUARD

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

clase:
37 Servicii de instalare a sistemelor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
infrastucturilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03385
(151) 24.05.2012
(732) P.F. COSTEA CALIN GABRIEL,

Str. Poetului nr. 61, Judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

BUFFALO BILL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03393
(151) 24.05.2012
(732) S.C. CITY ON SITE S.R.L., Bdul.

Alexandru Lăpuşneanu nr. 99, bl.
LV33, ap. 44, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CHAT NOIR

(591) Culori revendicate:roşu, negru

 (531) Clasificare Viena:030106; 270508;
290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03394
(151) 24.05.2012
(732) NEGULESCU EMILIAN, Str.

Traian nr. 129, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARU Teppanyaki & Sushi

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03395
(151) 25.05.2012
(732) S.C. FARMEXIM S.A., Str.George

Constantinescu nr.2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OAMENII FAC DIFERENŢA

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03386
(151) 24.05.2012
(732) S.C. DDV PERFECT CONCEPT

S.R.L., Str. Gării nr. 155, cam. 1, Sat
Bălăceanca, judeţul Ilfov, 077036,
COMUNA CERNICA ROMANIA 

(540)

PERFECT GUARD DDV PERFECT
CONCEPT SERVICII PAZA SI
PROTECTIE

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03372
(151) 24.05.2012
(732) ZAHU MIRCEA BOGDAN, Str.

Agriculturii nr. 2D, jud. Maramureş, ,
BAIA MARE ROMANIA 

(540)

APIVITALIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Miere şi produse din miere, cuprinse în
această clasă.
35 Gestionarea afacerilor comerciale; servicii
de import-export; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03387
(151) 24.05.2012
(732) S.C. LION'S TOP SECURITY

S.R.L., Aleea Bacău nr. 4, bl. H9, sc.
2, et. 3, ap. 34, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LION'S TOP SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montarea sistemelor
de alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electronice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03374
(151) 24.05.2012
(732) MARIAN DAN MIHAI, Str. Al. Ioan

Cuza nr. 2, bl. H1, sc. B, et. 4, ap. 24,
jud. Vaslui, , HUŞI ROMANIA 

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

(540)

PRODUS IN TARA LUI Stefan cel Mare

  
(531) Clasificare Viena:010313; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03396
(151) 25.05.2012
(732) S.C. FARMEXIM S.A., Str.George

Constantinescu nr.2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FARMEXIM

(591) Culori revendicate:verde (pantone 356
C), roşu (pantone 485 C)

  
(531) Clasificare Viena:240701; 241314;

270508; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii, periodice, magazine,
cărţi ghid, imprimate, calendare, plicuri,
prospecte, pliante, cataloage, broşuri,
fotografii; papetarie; materiale pentru artişti;
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a

produselor din clasele 41, 44 şi45 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, inclusiv
virtual; lanţ de magazine (farmacii).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03398
(151) 24.05.2012
(732) CITIGROUP INC., 399 Park

Avenue, New York, 10043, NEW
YORK S.U.A. NY

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

(540)

CITI MOBILE COLLECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare, în special
servicii de plată a facturilor; servicii de plată
electronică; prelucrare electronică şi
transmiterea datelor de plată a facturilor;
servicii de decontare a datoriilor; servicii de
prelucrare a tranzacţiilor financiare; servicii
de prelucrare a tranzacţiilor de plată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03397
(151) 24.05.2012
(732) S.C. SNACK ATTACK S.R.L., Str.

Nicolae Caramfil nr. 52-54, sector 1,
014145, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Snack Attack Crazy about healthy food!

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
orange 021 C), portocaliu (pantone
1655 C)

  
(531) Clasificare Viena:080325; 080525;

260118; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03375
(151) 24.05.2012
(732) MARIAN DAN MIHAI, Str. Al. Ioan

Cuza nr. 2, bl. H1, sc. B, et. 4, ap. 24,
jud. Vaslui, , HUŞI ROMANIA 

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

(540)

Produs în Ţara lui Ştefan cel Mare

  
(531) Clasificare Viena:030401; 030413;

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03373
(151) 24.05.2012
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., Bdul Dimitrie
Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et.8,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

FB Fete Bune

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03376
(151) 24.05.2012
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

PET-SPOT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03399
(151) 24.05.2012
(732) RADU RAZVAN, Aleea Hortensiei

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

(540)

TURO

(591) Culori revendicate:magenta, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
43 Servicii de cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03377
(151) 24.05.2012
(732) S.C. ACTIV VAB S.R.L., Aleea

Sibiana nr. 1, bl. R17, ap. 28, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

BUCATE ALESE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03378
(151) 24.05.2012
(732) S.C. GOURMANDERIE S.R.L., Str.

Plopii fără Soţ nr. 3, tronson 2, ap. 18,
jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

La Folie CAFE BOULANGERIE

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
1545C), bej (Pantone 7401C)

  
(531) Clasificare Viena:090719; 110304;

110320; 260418; 270508; 290112;  
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03400
(151) 24.05.2012
(732) S.C. WOK AWAY FOOD S.R.L.,

Str. Pajurei nr. 2, bl. 1, sc. A, etaj 3,
ap. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WOK AWAY

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:011505; 110318;

270508; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03401
(151) 24.05.2012
(732) S.C. TRAVEL GREEN LIGHT

S.R.L., Aleea Pasărea de Aur nr. 26,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Travel Green Light - Enjoy discovering
the world

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03402
(151) 24.05.2012
(732) S.C. SU MARKET S.R.L., Linia de

Centură Dreapta nr. 92, Complex
Comercial SU MARKET, Corp
Administrativ, etaj 2, cam. 1, judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

SU MARKET

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050711; 050713;

050715; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03437
(151) 25.05.2012
(732) S.C. LIEBERMAN & PARTNERS

S.R.L., Str. Valeriu Braniste nr. 37-39,
et. 2, ap. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) P A U N  F L O R E N T I N A  -
ANDREEA, Bdul. Oltenia nr. 14, bl.
154A, sc. 1, ap. 2, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(732) UNGUREANU PAUL, Str. Sintezei
nr. 24, sc. A, ap. 13, Judeţul Bacău, ,
ONEŞTI ROMANIA 

(732) VLAICU FLORIANA ANCA, Str.
Calomfirescu nr. 233, bl. 9S, sc. 2, et.
1, ap. 4, Judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

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

(540)

COLORS IN A CUP
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(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
roz, albastru, mov, galben, verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:110303; 110320;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03379
(151) 24.05.2012
(732) S.C. INSOFT DEVELOPMENT &

CONSULTING S.R.L., Aleea Baraj
Bicaz nr. 118, bl. M32B, ap. 78, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INSOFT

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260409;

270502; 290112;  

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

9 Software pentru calculatoare; aparate şi
instrumente didactice; echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; 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.
42 Servicii de design pentru ambalaje, analize
pentru implementarea sistemelor de calcul,
artă grafică şi design, reconstituire de baze de
date, programe pentru calculatoare, consultaţii
în domeniul calculatoarelor, consultanţă în
domeniul calculatoarelor, consultanţă în
domeniul programelor de calculator, conversia
datelor şi a documentelor de pe un suport fizic
către un suport electronic, conversia datelor şi
a programelor informatice (alta decât
conversia fizică), copierea programelor
informatice, crearea şi întreţinerea siturilor
web pentru terţi, elaborarea (conceperea) de
programe, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduirea siturilor informatice
(situri web), închirierea de calculatoare,
închirierea de programe informatice,
instalarea de programe, închirierea serverelor
web, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, programe pentru calculatoare,
actualizarea de programe, elaborarea
/conceperea de programe, instalarea de
programe, consultanţă in materie de programe
de calculator, întreţinerea de programe de
calculator, copierea de programe informatice,
închirierea de programe informatice,
proiectarea sistemelor informatice, studierea
de proiecte tehnice, servicii de protecţie
împotriva viruşilor informatici, reconstituirea
bazelor de date, închirierea de servere web,
studii în domeniul biotehnologiei, studii
biologice, studii geologice, studii în domeniul
chimiei, studii în domeniul mecanicii, studii
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pentru proiecte tehnice, studii în domeniul
protecţiei mediului, studii tehnice, studiul si
dezvoltarea de noi produse pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03428
(151) 25.05.2012
(732) PAUL JEAN-ROBERT RENAUD,

Str. Drumul Pădurea Pustnicu nr.
141A, Cartier Greenfield, bl. RU 36B,
ap. 8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) MOLODOI OANA CRISTINA, Str.
Matei Basarab nr. 72, bl. L 112, sc. 1,
et. 2, ap. 11, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Leaders In 2012 Marketing

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270524; 270711;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management.
41 Organizarea de conferinţe şi training.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03412
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REDSTRESS

  
(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 bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03429
(151) 25.05.2012
(732) TENARIS CONNECTIONS BV,

Locatel l ikade 1,  1076 AZ,
AMSTERDAM NETHERLANDS 

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

(540)

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03438
(151) 25.05.2012
(732) S.C. APRIL FLOWERS S.R.L.,

Bdul. 1 Mai, nr. 2 (cu nr. cadastral nr.
1631/P;4), bl. J10, et. P, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

MYOSOTIS

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

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270502;

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

clase:
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 03430
(151) 25.05.2012
(732) TENARIS CONNECTIONS BV,

Locatel l ikade 1,  1076 AZ,
AMSTERDAM NETHERLANDS 

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

(540)

HolloRod

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03439
(151) 25.05.2012
(732) S.C. TEACH CLASS S.R.L., Calea

Crângaşi nr. 36, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

INJOY LEARN WITH JOY

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03440
(151) 25.05.2012
(732) BAYER DESIGN FRITZ BAYER

GMBH & CO. KG, Neuenseer Str.
5 7 ,  D - 9 6 2 4 7 ,  M I C H E L A U
GERMANIA 

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

(540)

IOANA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri şi jucării; păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi şi toate tipurile de accesorii
pentru păpuşi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03413
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REDANXINAT

  
(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 bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
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animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03431
(151) 25.05.2012
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2, et.
7, ap. 61, sector 3, 030961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIUA NEWS face lumină!

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03432
(151) 25.05.2012
(732) PLOOM, INC., 2415 3rd Street #271,

94107, SAN FRANCISCO S.U.A.
CALIFORNIA

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

(540)

PLOOM

(300) Prioritate invocată:
 85484870/01.12.2011/US
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(531) Clasificare Viena:270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Vaporizatori electrici pentru vaporizarea
tutunului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03433
(151) 25.05.2012
(732) PLOOM, INC., 2415 3rd Street #271,

94107, SAN FRANCISCO S.U.A.
CALIFORNIA

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

(540)

PLOOM

(300) Prioritate invocată:
 85533707/03.02.2012/US
  
(531) Clasificare Viena:270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Capsule cu tutun procesat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03441
(151) 25.05.2012
(732) BAYER DESIGN FRITZ BAYER

GMBH & CO. KG, Neuenseer Str.
5 7 ,  D - 9 6 2 4 7 ,  M I C H E L A U
GERMANIA 

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

(540)

ALESIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri şi jucării; păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi şi toate tipurile de accesorii
pentru păpuşi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03434
(151) 25.05.2012
(732) S.C. ROMVAC COMPANY S.A.,

Sos. Centurii, nr. 7, Jud. Ilfov,
077190, ORAŞ VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Romvac Company
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(591) Culori revendicate:verde, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare.
42 Crearea şi menţinere webside.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03442
(151) 25.05.2012
(732) POPA CONSTANTIN, Şos. Nicolina

nr. 116, bl. 1011, sc. B, et. 7, ap. 31,
Judeţul Iaşi, 700714, IAŞI ROMANIA

(732) CASAPU SERGIU IONUT, Şos.
Nicolina nr. 79, bl. 986, sc. C, et. 2,
ap. 7, Judeţul Iaşi, 700711, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Reaprindeti Flacara Iasului

  
(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.
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 03435
(151) 25.05.2012
(732) S.C. PANTHERA SECURITY

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

(540)

PANTHERA SECURITY SERVICES

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03420
(151) 25.05.2012
(732) TOPOLOIU GIORGIANA, Str.

Făinari nr. 22, bl. 55, sc. A, ap. 7,
sector 2, 021224, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) NEGULESCU PETRONELA, Bd.
Rm. Sărat nr. 15, bl. 20F, sc. 2, ap. 55,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Passepartous
  
(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
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03403
(151) 25.05.2012
(732) S.C. ANDREI BAICAL GRUP

S.R.L., Str. Iedului nr. 2, bl. 149B, ap.
93, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ANDREI BAIKAL GRUP SECURITY
TO SERVE AND PROTECT

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010103; 030108;

030116; 240701; 260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03436
(151) 25.05.2012
(732) S.C. EX STUDIO S.R.L., Str. Rovine

nr. 6, Jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

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

(540)

NailShop

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270502;

270503; 290103;  
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(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 03404
(151) 25.05.2012
(732) IONITA RAZVAN COSTICA, Str.

Vasile Lascăr nr. 203, et. 4, ap. 9,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NUTRITECH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive şi alimente dietetice.
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 03421
(151) 25.05.2012
(732) S.C. CARPATICA ASIG S.A., Str.

Nicolaus Olahus nr. 5, et. 3-6, turnul
A, Centrul de Afaceri Sibiu, judeţul
Sibiu, 550370, SIBIU ROMANIA 

(540)

Poliţă de asigurare facultativă a locuinţei
şi conţinutului CARPATICA ASIG PAD
AVANTAJ

  
(531) Clasificare Viena:200505; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03444
(151) 25.05.2012
(732) S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 15, et. 4,
cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Business Innovator Un eveniment income
magazine

(591) Culori revendicate:gri, negru, galben

(531) Clasificare Viena:270502; 270515;
290112;  

(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 03405
(151) 25.05.2012
(732) S.C. OAMENI SI COMPANII

S.R.L., Str. Spital Paşcanu nr. 15, jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Oameni şi Companii

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270501;

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

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, anuare, afişe,
agende, albume, cataloage, newslettere,
publicaţii diverse.
35 Comunicare şi relaţii publice, publicitate,
publicitate realizată prin toate mijloacele
existente şi în special publicitate prin
materiale publicitare tipărite şi publicate
on-line.
41 Organizarea şi conducerea de evenimente,
seminarii, conferinţe, congrese şi orice alt tip
de întâlniri în diverse domenii de activitate.
42 Creare, instalare, mentenanţă, design,
programare şi actualizare de programe
software pentru computere, site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03445
(151) 25.05.2012
(732) S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 15, et. 4,
cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UPGRADE ROMANIA un eveniment
income magazine

(591) Culori revendicate:gri, negru, galben

(531) Clasificare Viena:270510; 270511;
270519; 290112;  

(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 03406
(151) 25.05.2012
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

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

(540)

KRILIPIDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03423
(151) 25.05.2012
(732) S.C. RED CAT CORPORATION

S.R.L., Str. Prof. I. P. Culianu nr.
56D, judeţul Iaşi, 700548, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Synchron ERP Online

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Proiectare şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03414
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SERTRAZOLAN
  
(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 bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03468
(151) 28.05.2012
(732) S.C. SALMINA SECURITY

PROTECT S.R.L., Aleea Mureş nr.
1, camera 1, bl. 6E, sc. E, parter, ap. 3,
jud. Prahova, 100276, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

SALMINA SECURITY PROTECT

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:030716; 240109;

240110; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03424
(151) 25.05.2012
(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)

OŢET DE CIDRU CAPSULE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03407
(151) 25.05.2012
(732) V A R D I A N U  D U M I T R U

AUGUSTIN, Str. Piscul Crăsani nr.
43A, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

www.military-shop.ro pasiunea prinde
viata

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Import, vânzare en gros şi cu amănuntul,
regruparea în avantajul terţilor a produselor de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, accesoriilor de
pescuit, vânătoare şi camping, armelor şi
muniţiilor de vânătoare şi autoapărare, arcuri
si arbalete, bricege, cuţite şi macete,
produselor din piele şi înlocuitori de piele,
şepci, pălării şi căşti, produselor de camuflaj,
emblemelor şi brelocurilor, echipamentelor şi
produselor de autoapărare, ceasuri, ochelari,
ambarcaţiuni şi accesorii, binocluri, produse şi
accesorii paintball, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
publicitate, marketing, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzare cu amănuntul, publicitate prin radio şi
televiziune, închiriere de material publicitar,
închiriere de spaţii publicitare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
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comerciale sau publicitare, distribuire de
prospecte direct sau prin poştă, 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 03415
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREGNACALM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03425
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BUSZESZ RO S.R.L., Str.

Kossuth Lajos nr. 226, judeţul
Harghita, 535500, GHEORGHENI
ROMANIA 

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

(540)

Wild TOUCH

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030719; 260201;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03408
(151) 25.05.2012
(732) S.C. RION TRADING SERVICE

S.R.L., Str. Puţul lui Zamfir nr. 37, et.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

All About Romanian Retail

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

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270515;

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

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03416
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREGNAMAMI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03426
(151) 25.05.2012
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

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

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

(540)

Pappa GIMMY

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 368C), verde închis (Pantone
349C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 090719;

110320; 270508; 270515; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03409
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VITACALCIFEROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03410
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GYNOSANTE

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03411
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GYNOCIR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03427
(151) 25.05.2012
(732) MOLODOI OANA CRISTINA, Str.

Matei Basarab nr. 72, bl. L 112, sc. 1,
et. 2, ap. 11, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

e Linked events

(591) Culori revendicate:albastru, orange,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270521;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management.
41 Organizarea de traininguri şi conferinţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03417
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VERMUCID

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03418
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACETILSALCIN
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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 adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03419
(151) 25.05.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTESALCIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03446
(151) 28.05.2012
(732) S.C. INDUSTRIAL SYSTEMS

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 48U,
Judeţul Ilfov, 077120, JILAVA
ROMANIA 

(540)

EVOLUTION

(591) Culori revendicate:albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03447
(151) 28.05.2012
(732) S.C. INDUSTRIAL SYSTEMS

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 48U,
Judeţul Ilfov, 077120, JILAVA
ROMANIA 

(540)

ECOMAG power

(591) Culori revendicate:verde, albastru
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  (531) Clasificare Viena:011515; 270502;
270508; 290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03448
(151) 28.05.2012
(732) S.C. INDUSTRIAL SYSTEMS

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 48U,
Judeţul Ilfov, 077120, JILAVA
ROMANIA 

(540)

VISION

(591) Culori revendicate:albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270508;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03455
(151) 28.05.2012
(732) S.C. AUTO CONSULTING S.R.L.,

Str. Branului nr. 19, ap. 3, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

AUTO CONSULTING
www.autoconsulting.ro

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270508;

270515;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03456
(151) 28.05.2012
(732) S.C. SINAIA S.A., B-dul Carol I, nr.

8, Jud. Prahova, , SINAIA ROMANIA
(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.

Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

RINA CERBUL HOTEL

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03449
(151) 28.05.2012
(732) S.C. INDUSTRIAL SYSTEMS

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 48U,
Judeţul Ilfov, 077120, JILAVA
ROMANIA 

(540)

ITALFLEXIGAS

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03450
(151) 28.05.2012
(732) S.C. STUDIO MODERNA S.R.L.,

Bd-ul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et. 4,
sector 6, , BUCURESTI 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)

DRY COOKER

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03457
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

AERIA

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), alb, albastru (pantone 3005C)

  
(531) Clasificare Viena:011511; 270507;

290113;  

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

2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de foiţe şi sub formă de folie sau pulbere
pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
19 Materiale de construcţie nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03482
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

VANISH

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 3 şi 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03451
(151) 28.05.2012
(732) S.C. MONEY TIME SOLUTION

S.R.L. -D, Piaţa Naţiunilor Unite nr.
3-5, bl. B-2, sc. A, et. 5, ap. 28, sector
4, 040012, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

City Kebab

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
galben închis

  
(531) Clasificare Viena:011524; 270501;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03459
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

AERIA STONE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), alb, albastru (pantone 3005C)

  
(531) Clasificare Viena:011511; 270507;

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
19 Materiale de construcţie nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03483
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

AQUAFRESH

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3 şi 10 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
servicii de import-export pentru produsele din
clasele 3 şi 10.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03461
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

AERIA PLAST

(591) Culori revendicate:roşu, (pantone
185C), alb, albastru (pantone 3005C)

  
(531) Clasificare Viena:011511; 270507;

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
19 Materiale de construcţie nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03460
(151) 28.05.2012
(732) S.C. SPACONIS ART S.R.L., Str.

Calea Moşilor nr. 123, ap. 8, et. 4, ap.
8, sector 2, 020854, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

S Spaconis

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

  
(531) Clasificare Viena:020904; 030724;

240115; 270512; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03463
(151) 28.05.2012
(732) S . C .  S E R V O M O N T

IMPORT-EXPORT S.R.L., Str.
Calea Bucureşti, bl. A16, sc. !, ap. 1,
Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

King KEBAB

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 010706;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară, fast-food.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03484
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

HEINEKEN

  
(531) Clasificare Viena:010102; 050311;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
servicii de import-export pentru produsele din
clasa 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03485
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Carlsberg

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270507;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
servicii de import-export pentru produsele din
clasa 32.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03452
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

PRODANCA & REGHE - AVENTURA
AMERICANA

  
(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 03453
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

LOVITURA DESTNIULUI

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 5/2012/22

(210) M 2012 03462
(151) 28.05.2012
(732) S.C. PRO LOGISTIC SECURITY

S.R.L., Str. Aleea Plopilor, bl. 1D15,
sc. B, ap. 4, Jud. Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(540)

S.C. PRO LOGISTIC SECURITY S.R.L.
PAZA SI PROTECTIE

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030716;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; lucrări de
instalaţii electrice, instalare şi reparare
dispozitive de alarmă în caz de furt, incendiu;
instalare şi reparare camere video de
supraveghere.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi pentru satisfacerea
unor nevoi individuale, servicii de pază şi
protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03454
(151) 28.05.2012
(732) JUDETUL HARGHITA PRIN

C O N S I L I U L  J U D E T E A N
HARGHITA, Piaţa Libertăţii nr. 5,
J u d e ţu l  H a r g h i t a ,  5 3 0 1 4 0 ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

AH Academia Harghiteană

(591) Culori revendicate:verde (pantone 575
C), gri (pantone cool gray 10 C)

  
(531) Clasificare Viena:010307; 010707;

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

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line, publicitate
off-line, orice prezentări on-line şi off-line cu
scop de reclamă sau publicitate, orice
activitate marketing, planificarea, negocierea
şi cumpărarea de spaţiu publicitar off-line sau
on-line, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri publicitare, închiriere de spaţiu
publicitar off-line şi on-line, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comerciala; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, prezentări legate de
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activităţi educative şi culturale, organizare de
evenimente şi activităţi educative şi culturale,
organizare activităţi de tip training şi
work-shop, înregistrări audio şi video despre
activităţi educative, culturale, sportive,
organizare şi conducere de colocvii, seminarii,
conferinţe, simpozioane, competiţii, expoziţii
culturale, educative off-line şi on-line,
înregistrarea de evenimente pe suport
electronic, fotografic, audio sau alt mediu
media, realizarea de emisiuni tv şi radio.
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 programelor
de calculator, crearea de baze de date, crearea
şi administrarea paginilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03486
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

ZEPTER INTERNATIONAL ROMANIA
  

(531) Clasificare Viena:261108; 270509;
270515;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a

produselor din clasele 6,7,8,9,10 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
servicii de import-export pentru produsele din
clasele 6,7,8,9,10.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03458
(151) 28.05.2012
(732) JUDETUL HARGHITA PRIN

C O N S I L I U L  J U D E T E A N
HARGHITA, Piaţa Libertăţii nr. 5,
J u d e ţu l  H a r g h i t a ,  5 3 0 1 4 0 ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

SZA Szekelyfoldi Akademia

(591) Culori revendicate:verde (pantone
575C), gri (pantone Cool gray 10C)

  
(531) Clasificare Viena:010307; 010707;

270509; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line, publicitate
off-line, orice prezentări on-line şi off-line cu
scop de reclamă sau publicitate, orice
activitate marketing, planificarea, negocierea
şi cumpărarea de spaţiu publicitar off-line sau
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on-line, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri publicitare, închiriere de spaţiu
publicitar off-line şi on-line, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comerciala; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, prezentări legate de
activităţi educative şi culturale, organizare de
evenimente şi activităţi educative şi culturale,
organizare activităţi de tip training şi
work-shop, înregistrări audio şi video despre
activităţi educative, culturale, sportive,
organizare şi conducere de colocvii, seminarii,
conferinţe, simpozioane, competiţii, expoziţii
culturale, educative off-line şi on-line,
înregistrarea de evenimente pe suport
electronic, fotografic, audio sau alt mediu
media, realizarea de emisiuni tv şi radio.
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 programelor
de calculator, crearea de baze de date, crearea
şi administrarea paginilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03473
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ARGAN FORM BIO S.R.L.,

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

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

(540)

DermArgan

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011515; 260201;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03487
(151) 28.05.2012
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, Corp A2-L,
sector 1, 013714, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)
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Beers of the World

(591) Culori revendicate:maro inchis, maro
deschis, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:110302; 110320;

270503; 270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; bere fără alcool; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din
fructe şi sucuri din fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03474
(151) 28.05.2012
(732) S.C. LEON EXPERT S.R.L., Sat

Bogdan Vodă, judeţul Bacău, ,
COMUNA SAUCESTI ROMANIA 

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

(540)

LEON RESTAURANT & TERASĂ

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  (531) Clasificare Viena:050502; 270502;
270508; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03488
(151) 28.05.2012
(732) STEFAN ION, Bd. Republicii nr.

127, judeţul Giurgiu, , SAT
BOLINTIN-DEAL ROMANIA 

(540)

MATACHE MĂCELARU' Mezeluri
meşteşugite

(591) Culori revendicate:galben, maro,
grena, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020111; 070117;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03475
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ALTERNATIVA DOI S.R.L.,

Str. Dumbrava Nouă nr. 18, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

wine knives

  
(531) Clasificare Viena:070118; 260418;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv organizare de
evenimente; planificare de evenimente;
organizarea de evenimente speciale;
organizare de evenimente în domeniul culinar;
organizare de evenimente muzicale, culturale,

educative, sportive, de divertisment;
organizarea de evenimente live; organizarea
de spectacole si competiţii live; organizarea de
competiţii si evenimente în scopuri caritabile;
planificarea de recepţii; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiţii sportive, concursuri educative sau
de divertisment; servicii de publicare; servicii
de publicare on-line; divertisment radiofonic
şi televizat; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; organizarea de expoziţii,
târguri şi evenimente în scopuri culturale sau
educative; proiecţii de filme cinematografice;
lecţii de gătit; instruire în domeniul culinar;
punerea la dispoziţia publicului a publicaţiilor
on-line nedescărcabile; servicii pentru
organizare de timp liber; producţia de
emisiuni radio si tv, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare; publicarea de materiale
editoriale pe site-uri şi bloguri accesibile
printr-o reţea IT globală; publicare de cărţi,
ziare, reviste, publicaţii pediodice,
almanahuri, calendare, agende, manuale;
producţia de filme, mai puţin cele publicitare;
publicarea on-line de material multimedia;
editarea şi publicarea de texte, altele decât
cele publicitare; publicarea de texte pe CD-uri
şi DVD-uri; publicare multimedia de cărţi,
reviste, jurnale, ziare, buletine informative,
tutoriale, hărţi, grafice, fotografii, clipuri
video, muzică şi publicaţii electronice;
producţie de filme pe CD ori DVD în
domeniile educaţiei, culturii, de divertisment
sau sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03476
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

GRUNDIG

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

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 7,8,9,10,11,14 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import şi export cu
produsele din clasele 7,8,9,10,11,14.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03464
(151) 28.05.2012
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

ROstatin

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03477
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

BELKIN

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

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 9,18 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 5/2012/22

le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import şi export a produselor din clasele 9,18.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03478
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

SCHAUMA

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

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 3 şi 21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03479
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

CHTOURA

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

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 29,30,31,32 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import şi export cu
produsele din clasele 29,30,31,32.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03480
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

SINGURUL SI UNICUL MAGAZIN DE
CONFISCATE

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

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a  p r o d u s e l o r  d i n  c l a s e l e
16,17,25,27,28,29,30,31,32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03465
(151) 28.05.2012
(732) S.C. MARIBERTA SOFTWARE

S.R.L., Str. Dirzului nr. 17, judeţul
Argeş, 10165, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Mariberta

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru

  
(531) Clasificare Viena:011524; 270501;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 03481
(151) 28.05.2012
(732) KHOCHAICHE ELIZABETH, Str.

I.G. Duca nr. 85, bl. L40, ap. 84,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

TURKEL

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 5/2012/22

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

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 16,17,25,27,32 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import şi export cu
produsele din clasele 16,17,25,27,32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03466
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ENERGOVOLTAIC GROUP

S.R.L., Str. Metianu nr. 2, et. 1, ap. 3,
judeţul Arad, 310099, ARAD
ROMANIA 

(540)

Energovoltaic Group life is energy

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:050521; 260201;

270502; 270521; 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,

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.
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 03467
(151) 28.05.2012
(732) S.C. AIVA PRODSERV S.R.L., Str.

Drumul Murgului nr. 1, bl. S33, sc. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AIVA prodserv

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:011517; 270501;

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

clase:
6 Canale de ventilaţie din tablă de oţel
zincată; tubulaturi de ventilaţie din tablă de
oţel zincată; coşuri metalice de fum din tablă
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de oţel zincată.
37 Servicii de montare de tubulatură
rectangulară, circulară şi flexibilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03469
(151) 28.05.2012
(732) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo

Mesto, Smarjeska cesta 6,, 8501,
NOVO MESTO SLOVENIA 

(740) CABINET VOICU ALEXANDRA,
Bdul Magheru nr.9, sc.2, et.9, ap.89,
sector 1, PO BOX 22-246
BUCUREŞTI

(540)

NALDOREX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03470
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

PORUS X

(591) Culori revendicate:roÕu, alb,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
19 Materiale de construcţie nemetalice; asfalt,
smoală şi bitum; construcţii transportabile
nemetalice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03471
(151) 28.05.2012
(732) S.C. KRAUTER INTERCOM

S.R.L., Str. Drumul Taberei nr. 89C,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Rayssa beauty center

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : a u r i u ,
galben-portocaliu, negru
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(531) Clasificare Viena:010313; 270509;
270519; 290114;  

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

44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; servicii oferite de un salon de
cosmetică, frizerie, coafor, manichiură,
pedichiură; servicii de masaj; servicii de
saună; servicii SPA pentru sănătate; servicii
de solar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03422
(151) 25.05.2012
(732) S.C. MASSIMO ITALARGENTO

S.R.L., Str. Oituz nr. 7, et. 2, ap. 6,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BRHAMA ITALIAN JEWELLERY
DESIGN

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;

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

clase:
14 Bijuterii din argint, bijuterii din oţel,
bijuterii din alamă, bijuterii din plastic,
bijuterii din aur şi pietre preţioase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03472
(151) 28.05.2012
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

Delicii

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270511;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
de carne;fructe şi legume conservate, 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;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă de
răcit.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03508
(151) 29.05.2012
(732) BUJOR MARIANA EMILIA, Şos.

Vigoniei nr. 8, sector 5, 050369,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Emily's Cupcakes & Treats

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 711
C), roz (pantone 702 C)

  
(531) Clasificare Viena:080116; 270502;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, sosuri (condimente);
mirodenii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03500
(151) 29.05.2012
(732) BLAGA AURELIAN ADRIAN

MIHAI, Sat Siliştea Snagovului, Str.
Cosarnei nr. 52, Jud. Ilfov, ,
COMUNA GRUIU ROMANIA 

(540)

VIN.O

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:110320; 190101;

190709; 270508; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat.
30 Cafea, ceai, cacao.
31 Produse agricole, horticole.
32 Bere; ape minerale şi gazoase.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03501
(151) 29.05.2012
(732) BLAGA AURELIAN ADRIAN

MIHAI, Sat Siliştea Snagovului, Str.
Cosarnei nr. 52, Jud. Ilfov, ,
COMUNA GRUIU ROMANIA 

(540)

VIN.O
  
(531) Clasificare Viena:050710; 190101;

190709; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat.
30 Cafea, ceai, cacao.
31 Produse agricole, horticole.
32 Bere; ape minerale şi gazoase.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03509
(151) 29.05.2012
(732) ANGHEL MARCEL DANIEL, Str.

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

(540)

antiINSECT parbrizul nu-i insectar !

(591) Culori revendicate:rou, negru

  
(531) Clasificare Viena:031306; 031307;

180121; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei,
antigel.
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; geluri şi cosmetice auto.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul şi cu ridicata în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03502
(151) 29.05.2012
(732) BLAGA AURELIAN ADRIAN

MIHAI, Sat Siliştea Snagovului, Str.
Cosarnei nr. 52, Jud. Ilfov, ,
COMUNA GRUIU ROMANIA 

(540)

VIN.O

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:050710; 110320;

190101; 190709; 270508; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat.
30 Cafea, ceai, cacao.
31 Produse agricole, horticole.
32 Bere; ape minerale şi gazoase.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03510
(151) 29.05.2012
(732) ANGHEL MARCEL DANIEL, Str.

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

(540)

Parbry

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei,
antigel.
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; geluri şi cosmetice auto.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
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(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03503
(151) 29.05.2012
(732) BLAGA AURELIAN ADRIAN

MIHAI, Sat Siliştea Snagovului, Str.
Cosarnei nr. 52, Jud. Ilfov, ,
COMUNA GRUIU ROMANIA 

(540)

VIN.O

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:110320; 190101;

190709; 270508; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat.
30 Cafea, ceai, cacao.

31 Produse agricole, horticole.
32 Bere; ape minerale şi gazoase.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03504
(151) 29.05.2012
(732) BLAGA AURELIAN ADRIAN

MIHAI, Sat Siliştea Snagovului, Str.
Cosarnei nr. 52, Jud. Ilfov, ,
COMUNA GRUIU ROMANIA 

(540)

VIN.O

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:110320; 190101;

190709; 270508; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat.
30 Cafea, ceai, cacao.
31 Produse agricole, horticole.
32 Bere; ape minerale şi gazoase.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03511
(151) 29.05.2012
(732) S . C .  R I N A  S I M T E X

O R G A N I S M U L  D E
CERTIFICARE S.R.L., Str. Dr.
Leonte Anastasievici nr. 4D, corp A,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RINA SIMTEX

(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03505
(151) 29.05.2012
(732) BLAGA AURELIAN ADRIAN

MIHAI, Sat Siliştea Snagovului, Str.
Cosarnei nr. 52, Jud. Ilfov, ,
COMUNA GRUIU ROMANIA 

(540)

VIN.O

(531) Clasificare Viena:110320; 190101;
190709; 270508;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat.
30 Cafea, ceai, cacao.
31 Produse agricole, horticole.
32 Bere; ape minerale şi gazoase.
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.
34 Tutun; articole pentru fumători.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03515
(151) 29.05.2012
(732) S.C.  STUDIO-  ATELIER

ETIQUETTE S.R.L., Bulevardul
Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 1, et. 7, ap. 25,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

atelier ALB

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
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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 material, fotogravare,
imprimare, imprimarea desenelor şi a
fotografiilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, fotografie.
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,
artă grafică şi design.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03512
(151) 29.05.2012
(732) S.C. TEXTIM PROD S.R.L., Jud.

Neamţ, , COM. RAUCESTI
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)

MISS COLLECTION

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

clase:
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03513
(151) 29.05.2012
(732) S . C .  G S P  F O R  Y O U R

PROTECTION S.R.L., Str. Verii nr.
22,  Jude ţul  I l fov,  077025,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

GRADINITA GSP Unde sportul si natura
te ajuta sa cresti sanatos!
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03506
(151) 29.05.2012
(732) S.C. IMTECH ARCONI S.A., Str.

Ion Brezoianu nr. 27, et. 5,6, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Imtech by Arconi S.A.

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori

ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03507
(151) 29.05.2012
(732) POPA LEONTIN, B-dul Vasile

Milea, nr. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CUANDO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03517
(151) 29.05.2012
(732) MUZEUL NATIONAL AL

SATULUI DIMITRIE GUSTI,
Şoseaua Kiseleff nr. 28-30, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MUZEUL NATIONAL AL SATULUI
D I M I T R I E  G U S T I
BUCURESTI-ROMANIA

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070103;

070104; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03489
(151) 29.05.2012
(732) LUPESCU CRISTINA DARIA, Str.

Intrarea Soarelui nr. 2, jud. Ilfov, ,
C O M U N A  1  D E C E M B R I E
ROMANIA 

(540)

DARYA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03490
(151) 29.05.2012
(732) S.C. EXPERT SOFTWARE S.R.L.,

Str. Partizanilor nr. 2, bl. M3A, ap. 16,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Make IT work!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03491
(151) 29.05.2012
(732) S.C. AS FOOD IND S.R.L., Str.

Depozitelor nr. 25, poz. C10, jud.
Argeş, 110078, PITEŞTI ROMANIA

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

(540)

Puiul din curtea...Bunicii Puiul Bunicii
PULPE SUPERIOARE DE PUI

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 060725;

070109; 290115;  
(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
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şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03493
(151) 29.05.2012
(732) S.C. SALT CONFORT S.R.L., Str.

Orzoaia de Jos nr. 60, judeţul Prahova,
106300, URLAŢI ROMANIA 

(540)

SALT CONFORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame, canapele, saltele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03492
(151) 29.05.2012
(732) SCARLAT GEORGE, Str. Banului

nr. 34, jud. Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(540)

MINGEA DE 35 MINGEA COPILULUI
TAU SI A COPILULUI DIN TINE

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

28 Jocuri Õi juc|rii, articole de gimnastic|
Õi sport necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03494
(151) 29.05.2012
(732) LUPU BOGDAN MIRCEA, Aleea

Câmpul cu Flori nr. 1, bl. OD 2, sc. F,
et. 5, ap. 244, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batiste nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

G.O.D. GREAT OR DEAD

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

clase:
25 Îmbrăcăminte; încălţăminte; acoperăminte
de cap.
35 Publicitate; prezentarea de produse
industriale nealimentare prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
vânzarea de produse industriale nealimentare
prin magazine on-line.
41 Servicii de divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03514
(151) 29.05.2012
(732) CORINA CHELU, Str. Bucur nr. 11,

ap. 3, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

evergreen SALON ORGANIC

(591) Culori revendicate:orange (pantone
1375 C), verde (pantone 575 C), gri
(pantone 424 C)

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

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

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni; servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03495
(151) 29.05.2012
(732) TIDERLE ROBERT LUCIAN,

Calea Dorobanţilor nr. 116-122, bl. 6,
et. 1, ap. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L Ă  R O M E O
NICOLESCU, str. Dr. Leonte nr. 36A,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

PAPAYA engineered creativity

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:020305; 040103;

270502; 270504; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03496
(151) 29.05.2012
(732) BOITOR KINGA-DORA, Str.

Simion Mehedinţi nr. 8, sc. B, ap. 15,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

K & M

(591) Culori revendicate:gri, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 03497
(151) 29.05.2012
(732) S.C. NAPOCA SECURITY S.R.L.,

Str. Piaţa 1 Mai nr. 1-2, ap. 2, judeţul
Cluj, 400058, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

NAPOCA SECURITY CLUJ-NAPOCA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
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  (531) Clasificare Viena:240115; 270511;
270515; 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 03498
(151) 29.05.2012
(732) MARINESCU RADU TITUS, Str.

Mihai Eminescu nr. 10, bl. R6, sc. D,
et. 3, ap. 12, judeţul Ilfov, , BUFTEA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

OBSERVATOR de Buftea

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

clase:
16 Reviste, periodice, publicaţii, cărţi, ziare,
almanahuri, caractere tipografice, clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; redactare texte (Word processing).
41 Publicare cărţi, texte, altele decât cele
publicitare, publicare online.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03499
(151) 29.05.2012
(732) S.C. CENTRUL PENTRU

TEHNOLOGII EFICIENTE SI
SISTEME DE INFORMATII
CETIS S.R.L., Str. Vasilii Petuscov
nr. 3/1, RU-125476, MOSCOVA
FEDERATIA RUSA 

(540)

e.next electrical newest exclusive extended
technologies

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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
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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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03516
(151) 29.05.2012
(732) M A S T E R C A R D

I N T E R N A T I O N A L
INCORPORATED, 2000 Purchase
Street, 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)

MASTERCARD ELITE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Reclamă, managementul afacerilor,

administrarea afacerilor, funcţii de birou;
aranjarea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii pentru terţe părţi; agenţii de
import-export; agenţii pentru informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analize ale
preţurilor de cost; închirierea spaţiilor de
publicitate; audit; agenţii pentru forţele de
muncă ;  ma n a g e me n t u l  d o s a r e l o r
computerizate; contabilitate; facturare;
demonstraţii pentru produse; sondaje de
opinie; studii de marketing; informaţii pentru
afaceri; informaţii comerciale şi sfaturi pentru
consumatori (magazin de consultanţă pentru
consumatori); investigaţii legate de afaceri;
cercetări de marketing; recrutare de personal;
managementul afacerii şi consultanţă privind
organ iza rea ;  consu l t an ţ ă  p r iv ind
managementul personalului; consultanţă
privind organizarea afacerii; consultanţă
privind managementul afacerii; consultanţă
privind afaceri profesionale; servicii de
machete de paginare pentru reclame;
managementul afacerilor pentru artiştii
interpreţi; servicii de colaje cu ştiri decupate
din ziare; actualizarea materialelor
promoţionale; prelucrarea cuvintelor; servicii
de secretariat; stenografie; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau de
reclamă; aranjarea abonamentelor la ziare
pentru terţe părţi; organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau de reclamă; arta
aranjării vitrinelor; evaluarea afacerilor;
evaluarea cherestelei sub formă de copac;
evaluarea lânii; pregătirea ştatelor de plată;
căutări de date în dosare computerizate pentru
terţi; căutare de sponsorizări; asistenţă în
managementul afacerilor; asistenţă pentru
managementul comercial sau industrial;
prezentarea de bunuri din domeniul
comunicării media, pentru vânzarea cu
amănuntul; previziuni economice; organizarea
de licitaţii; promovarea vânzărilor pentru terţi;
închirierea echipamentelor şi maşinilor de
birou; închirierea timpului de reclamă în
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mediile de comunicare; închirierea
materialelor de publicitate; închirierea
maşinilor automate de vânzare; închirierea
maşinilor de fotocopiere; publicarea textelor
de publicitate; dactilografie; reclamă radio;
postarea anunţurilor; distribuirea de
eşantioane; diseminarea de materiale de
reclamă; scrierea textelor de publicitate;
reclamă; reclamă on-line într-o reţea
computerizată; reclamă prin comandă de
poştă; reclamă la televiziune; reproducerea
documentelor; compilarea statisticilor;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; chestionare în cadrul
afacerilor; sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate; pregătirea taxelor;
întocmirea declaraţiilor de conturi; pregătirea
coloanelor de publicitate; testarea psihologică
pentru selectarea personalului; managementul
afacerilor într-un hotel; administrarea
comercială a licenţierii bunurilor şi serviciilor
terţilor; prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziţionare; relaţii publice;
modeling pentru promovarea vânzărilor sau
reclamă; servicii de relocare a afacerilor;
servicii de comparare a preţurilor; servicii de
procurare pentru terţi (achiziţionarea bunurilor
şi serviciilor pentru alte afaceri); servicii de
outsourcing (asistenţă în afaceri); servicii de
răspuns la telefon pentru abonaţii care nu sunt
disponibili; fotocopiere; experţi în eficienţă.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii
financiare, şi anume prelucrarea electronică a
plăţilor business-to-business şi a datelor
conexe de expediere prin poştă; asigurarea
prezentării facturii electronice şi a serviciilor
de plată către persoanele facturate,
organizaţiilor furnizoare de servicii către
clienţi şi furnizorilor de plăţi; servicii de
autorizare şi negociere a tranzacţiilor în
legătură cu fonduri electronice şi transferuri
de valută; prelucrarea şi transmiterea
facturilor şi expedierea prin poştă a datelor

pentru terţi într-o reţea globală computerizată
de informaţii; servicii de plată a facturilor:
servicii de plată a facturilor furnizate printr-un
website; servicii bancare on-line; servicii
financiare; servicii bancare şi de creditare;
furnizarea de servicii pentru cardurile de
credit, cardurile de debit, cardurile de
cheltuieli şi pentru cardurile preplătite cu
valoare depozitată; servicii bancare, de plată,
de credit, de debit, de cheltuieli, de bani plătiţi
în numerar, de acces la depozitele cu valoare
adăugată; servicii pentru cardurile de credit,
cardurile de debit,cardurile de cheltuieli,
cardurile preplătite şi cardurilor cu valoare
depozitată; servicii de verificare a cecurilor şi
de încasare a cecurilor; servicii financiare, şi
anume servicii bancare pentru cardurile de
credit, servicii pentru cardurile de debit,
servicii pentru cardurile de cheltuieli,
serviciile pentru cardurile preplătite oferite
prin intermediul cardurilor cu valoare
depozitată, tranzacţii de creditare şi debitare
electronică, servicii de plată şi prezentare a
facturilor, plata banilor în numerar, verificarea
cecurilor, verificarea încasărilor în numerar,
servicii de acces la depozite şi la bancomate,
servicii de autorizare şi negociere a
tranzacţiilor, reconcilierea tranzacţiilor,
managementul numerarului, negocierea
fondurilor consolidate, prelucrarea disputelor
consolidate în legătură cu tranzacţiile
financiare, negociere/reconciliere, şi servicii
de mişcare a fondurilor în domeniul cardurilor
de plată, servicii de prelucrare a plăţilor
electronice, servicii de autentificare şi
verificare a tranzacţiilor de plată, servicii de
schimb de valoare, şi anume securizarea
tranzacţiilor electronice de numerar şi a
transmisiilor electronice de numerar, prin
intermediul reţelelor computerizate publice
pentru a facilita comerţul electronic, transferul
fondurilor electronice, furnizarea informaţiilor
financiare, şi anume rapoarte şi date pentru
carduri de credit şi debit, managementul
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înregistrărilor financiare, servicii de transfer
electronic de fonduri şi de schimb de valută,
servicii de evaluare financiară şi
managementul riscului pentru terţi în
domeniul creditului de consum; diseminarea
informaţiilor financiare prin intermediul
reţelei computerizate globale, informaţii
financiare furnizate de computer prin
intermediul unei reţele computerizate
securizate de informaţii şi servicii de
consultanţă privind toate serviciile menţionate
mai sus; furnizarea de servicii financiare
pentru sprijinul serviciilor de vânzare cu
amănuntul asigurate prin intermediul
mijloacelor mobile de telecomunicaţii, şi
anume, plata serviciilor prin dispozitivele
wireless; furnizarea de servicii financiare
pentru sprijinul serviciilor de vânzare cu
amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor electronice; consultaţii şi analize
financiare; servicii pentru bancomate;
prelucrarea tranzacţiilor financiare, atât
on-line prin intermediul unei baze de date
computerizate cât şi prin intermediul
telecomunicaţiilor şi la punctele de vânzări;
servicii de prelucrare pentru tranzacţii
financiare de către deţinătorii de carduri prin
intermediul bancomatelor; furnizarea de
detalii din bilanţuri, depozite şi retrageri de
bani pentru deţinătorii de carduri prin
intermediul bancomatelor; servicii de
negocieri financiare şi autorizări financiare în
legătură cu prelucrarea tranzacţiilor financiare
de plată; servicii pentru asigurările de
călătorie; emiterea şi achitarea cecurilor de
călătorie şi a vouchere-lor de călătorie;
servicii de autentificare a plătitorilor;
verificarea informaţiilor financiare;
menţinerea înregistrărilor financiare; servicii
de transfer electronic de fonduri şi de schimb
valutar; servicii de plată de la distanţă; servicii
pentru portofelul electronic cu valoare
depozitată, furnizarea de servicii pentru
fonduri electronice şi schimb valutar, servicii

de plăţi electronice, servicii pentru carduri
preplătite destinate apelurilor telefonice,
servicii de plată a numerarului şi servicii de
autorizare şi negociere a tranzacţiilor;
furnizarea de servicii de debitare şi de
creditare prin intermediul dispozitivelor de
identif icare a  frecven ţelor  radio
(transpondere); furnizarea de servicii de
debitare şi de creditare prin intermediul
dispozi t ivelor  de  comunica ţ i i  ş i
telecomunicaţii; servicii de verificare a
cecurilor; servicii de emitere şi achitare toate
referitoare la cecurile şi voucher-ele de
călătorie; furnizarea serviciilor financiare
pentru serviciile din domeniul vânzării cu
amănuntul asigurate prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii mobile,
inclusiv serviciile de plată prin intermediul
dispozitivelor wireless; prelucrarea
tranzacţiilor de debitare şi creditare prin
intermediul telefonului şi al legăturilor de
telecomunicaţii; furnizarea serviciilor
financiare în sprijinul serviciilor de vânzare cu
amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor sau a altor mijloace electronice
utilizând informaţiile electronice digitalizate;
servicii de schimb al valorii, şi anume,
schimbul securizat al valorii, inclusiv
numerarul în format electronic, prin
intermediul reţelelor computerizate accesabile
cu ajutorul smartcardurilor; servicii financiare
furnizate prin telefon şi cu ajutorul reţelelor
globale computerizate sau al Internetului;
furnizarea serviciilor financiare cu ajutorul
reţelelor globale computerizate sau al
Internetului; servicii e-money; servicii de
portofel electronic şi servicii de depunere a
banilor prin telefon şi internet; servicii de
conturi pentru portofelul electronic, şi anume
furnizarea conturilor electronice on-line şi a
serviciilor pentru consumatori şi comercianţi
on-line în care consumatorii îşi bazează
conturile de portofel electronic şi
consumatorii şi comercianţii on-line
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(afacerile) îşi trimit şi primesc plăţile şi
expedierile prin Internet; prelucrarea
conturilor cu valoare depozitată, şi anume
furnizarea către clienţii comercianţilor
(afacerilor) care plătesc pentru bunuri
utilizând cardurile de credit, cardurile de debit
sau cardurile de plată cu un cont de portofel
electronic destinat utilizării unor plăţi
securizate în afacerea respectivă; serviciile de
facilităţi de prelucrare a plăţilor sau pentru
furnizorul de servicii de plată către on-line sau
alţi comercianţi (afaceri), şi anume prelucrarea
plăţilor făcute de către consumatori la
comercianţi prin intermediul canalelor
multiple inclusiv on-line şi a telefonului
automat; verificarea identităţii achizitorului şi
a tranzacţiilor pentru tranzacţiile e-commerce;
servicii imobiliare; servicii de proprietate
imobiliară; evaluări imobiliare; managementul
investiţiilor imobiliare; servicii de investiţii
imobiliare; servicii de asigurări imobiliare;
asigurări pentru proprietari; servicii de
asigurări referitoare la proprietate; finanţări
imobiliare; brokerage imobiliar; evaluări
imobiliare; servicii de agenţii imobiliare;
evaluarea proprietăţilor imobiliare;
administrarea proprietăţilor imobiliare;
administrarea afacerilor financiare referitoare
la proprietăţile imobiliare; furnizarea
împrumuturilor imobiliare; servicii financiare
referitoare la dezvoltările imobiliare; servicii
de brokerage financiar pentru proprietăţile
imobiliare; servicii financiare referitoare la
proprietăţi imobiliare şi clădiri; servicii
financiare pentru achiziţionarea proprietăţilor
imobi l ia re ;  a ran ja rea  acordur i lo r
împrumuturilor securizate pentru proprietăţile
imobiliare; aranjarea proprietăţii imobiliare în
comun; aranjarea furnizării de finanţe pentru
achiziţii imobiliare; asistenţă în achiziţia de
interesul acordat proprietăţilor imobiliare;
investiţii de capital în proprietăţi imobiliare;
servicii de investiţii în proprietatea
comercială; servicii financiare referitoare la

achiziţia de proprietăţi; servicii financiare
referitoare la vânzarea de proprietăţi;
evaluarea financiară a proprietăţilor funciare
absolute; evaluarea financiară a proprietăţilor
închiriate; aranjarea proprietăţilor imobiliare
închiriate; aranjarea contractelor de închiriere
pentru proprietăţile imobiliare; închirierea
proprietăţii; închirierea proprietăţii imobiliare;
închirierea proprietăţii funciare absolute;
servicii de management imobiliar referitoare
la tranzacţii cu proprietăţi imobiliare;
evaluarea proprietăţii; managementul
portofoliului proprietăţii; managementul
proprietăţii; servicii de consultanţă referitoare
la deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii
de consultanţă referitoare la evaluări
imobiliare; servicii de consultanţă referitoare
la proprietăţi imobiliare corporatiste; servicii
de informare computerizată referitoare la
proprietăţile imobiliare; servicii de consultare
referitoare la proprietăţi imobiliare; furnizarea
de informaţii referitoare la proprietăţi
imobiliare; furnizarea de informaţii referitoare
la piaţa de proprietate; servicii de cercetare
referitoare la achiziţii de proprietăţi
imobiliare; servicii de cercetare referitoare la
selectarea proprietăţilor imobiliare; finanţarea
ipotecilor şi securitizarea activelor; furnizarea
de servicii financiare prin intermediul unei
reţele globale computerizate sau al
Internetului pentru prezentarea, aprobarea,
capturarea datelor şi a reconcilierii cererilor
de achiziţionare; servicii de consultanţă
privind soluţii de plată, serviciile bancare,
pentru cardurile de credit, cardurile de debit,
a cardurilor de plată şi a bancomatelor;
implementarea soluţiilor de plată; evaluarea
riscului la creditare; managementul
programului de rambursare; servicii
e-banking; managementul conformităţii;
managementul conturilor cu risc ridicat;
analiza pistelor de audit, şi anume analiza
documentaţiei tranzacţiilor financiare;
managementul bazelor de date financiare;
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furnizarea informaţiilor dintr-o bancă de date
stocată într-un computer sau prin intermediul
Internetului în domeniul serviciilor financiare;
diseminarea informaţiilor financiare prin
intermediul Internetului sau al altor reţele
computerizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03542
(151) 30.05.2012
(732) S.C. CENTRUL MEDICAL

ASCLEPION S.R.L., Str. Cuejdiului
nr. 1A, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

CENTRUL MEDICAL ASCLEPION

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03518
(151) 30.05.2012
(732) S.C. AGRAFA PRINT SERVICES

S.R.L., Str. Vidin nr. 60-64, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Agrafa print services

(591) Culori revendicate:orange, turqoise

  
(531) Clasificare Viena:200117; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03543
(151) 30.05.2012
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, Road no.3, Banjara
Hills, Andhra Pradesh-AP, 500034,
HYDERABAD INDIA 

(740) CABINET DOINA ŢULUCA, B-dul
Lacul Tei nr. 56, bl.19, sc.B, ap.52,
sector 2, O.P. 30 BUCUREŞTI

(540)

STANGEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03544
(151) 30.05.2012
(732) S.C. KROMATIKLEX S.R.L., Bdul.

Ceahlăul nr. 20, sector 6, ,
BUCUREŞTI 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)

CVARTET CHROMATIC

(591) Culori revendicate:maro, galben

 (531) Clasificare Viena:260418; 261325;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03550
(151) 30.05.2012
(732) FLOREA MARIAN DANIEL, Str.

Călugăreni nr. 20, ,judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

Relax Cafe

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03534
(151) 30.05.2012
(732) ORG COMPLEXUL NATIONAL

MUZEAL ASTRA, Piaţa Mica nr.
11, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)
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MA MUZEUL ASTRA COMPLEXUL
NATIONAL MUZEAL ASTRA

(591) Culori revendicate:alb, maro roşcat
(pantone 484C), maro deschis
(pantone 1675C), gri petrol (pantone
black 5C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270519; 290115;  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03545
(151) 30.05.2012
(732) QIHAN TECHNOLOGY CO.,

LTD., Floor 20th, Time Technology
Building, no.7028, Futian, ,
SHENZHEN CHINA GUANGDONG

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

(540)

QIHAN

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

clase:
9 Camere cinematografice; alarme;
video-telefoane; instalaţii electrice anti-furt;
aparate de avertizare anti-furt; echipamente
periferice de computer; detectoare de fum;
aparate şi maşini de sonorizare; instrumente
de măsură; instrumente de navigare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03519
(151) 30.05.2012
(732) S.C. GODMOTHER S.R.L., Str.

Vidin nr. 60-64, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Godmother professional hocus-pocus

(591) Culori revendicate:ciclamen (Pantone
248C - Purple), negru (Pantone Black)

  
(531) Clasificare Viena:020323; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03535
(151) 30.05.2012
(732) ORG COMPLEXUL NATIONAL

MUZEAL ASTRA, Piaţa Mica nr.
11, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

MA ASTRA MUSEUM ASTRA
NATIONAL MUSEUM COMPLEX

(591) Culori revendicate:alb, maro roşcat
(pantone 484C), maro deschis
(pantorne 1675C), gri petrol (pantone
Block 5C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

290115;  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03546
(151) 30.05.2012
(732) PANDILICA FLORIN IONUT, Str.

Ajustorului nr. 10, bl. C1, et. 5, ap. 23,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet de proprietate industrială
FERARU CLAUDIU, Bdul. Unirii,
bl.9C, ap.4, et.1, Judeţul Buzău
BUZĂU

(540)

LYO'S

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, de franciză, şi anume furnizarea de
asistenţă tehnică în crearea şi/sau exploatarea
de restaurante, cafenele şi snack baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul a alimentelor
şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice.
41 Servicii de divertisment, cluburi, cluburi de
noapte.
43 Sfervicii de alimentaţie publică, restaurant,
cafenea, snack-bar, prestarea serviciilor de
restaurant, servicii de catering, servicii de
alimentaţie publică contractuale, prepararea şi

servirea alimentelor şi băuturilor, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03536
(151) 30.05.2012
(732) ORG COMPLEXUL NATIONAL

MUZEAL ASTRA, Piaţa Mica nr.
11, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

REDESCOPERIM IMPREUNA
VALORILE TRADITIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03520
(151) 30.05.2012
(732) S.C. TIPARITURI.RO S.R.L., Str.

Vidin nr. 60-64, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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tipărituri.ro

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03551
(151) 30.05.2012
(732) S.C. KID CONSTRUCT INVEST

S.R.L., Al. Câmpul Moşilor nr. 3, bl.
1, sc. 1, ap. 6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

54 CINCI STELE PE PATRU ROŢI

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:11; 261107;

270524; 2707; 290103;  
(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03537
(151) 30.05.2012
(732) ORG COMPLEXUL NATIONAL

MUZEAL ASTRA, Piaţa Mica nr.
11, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)
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MA

(591) Culori revendicate:alb, maro roşcat
(pantone 484C), maro deschis
(pantone 1675C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

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
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03538
(151) 30.05.2012
(732) ORG COMPLEXUL NATIONAL

MUZEAL ASTRA, Piaţa Mica nr.
11, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

GALERIILE DE ARTA POPULARA

  
(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 03547
(151) 30.05.2012
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, Complex Fortuna,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alfredo fresh

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260401;  
(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,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou, exclusiv în legătură cu lista limitată
a produselor din clasele 29, 30, precum şi în
legătură cu toate produsele din clasele 31 şi
32.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii, exclusiv
în legătură cu lista limitată a produselor din
clasele 29, 30, precum şi în legătură cu toate
produsele din clasele 31 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03521
(151) 30.05.2012
(732) S.C. LABORMED-PHARMA S.A.,

Bdul Theodor Pallady nr. 44B, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Labormed Iubeste viata

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270508;

290112;  
(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
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mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03548
(151) 30.05.2012
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, Complex Fortuna,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alfredo

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260418;

270502;  
(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,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, exclusiv în legătură cu lista limitată
a produselor din clasele 29, 30, precum şi în
legătură cu toate produsele din clasele 31 şi
32.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii, exclusiv
în legătură cu lista limitată a produselor din
clasele 29, 30, precum şi în legătură cu toate
produsele din clasele 31 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03539
(151) 30.05.2012
(732) ROMAN BOGDAN, Str. Dr. Koch

nr. 19, jud. Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

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

(540)
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fereastra 1.ro

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270711;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03549
(151) 30.05.2012
(732) BOTNARENCO CRISTIANA

ALICE, B-dul Republicii nr. 165, bl
27D1, ap. 63, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

BUSINESS LA FEMININ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03522
(151) 30.05.2012
(732) S.C. LABORMED-PHARMA S.A.,

Bdul Theodor Pallady nr. 44B, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Labormed Love life

(591) Culori revendicate:roşu, negru
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  (531) Clasificare Viena:020123; 270508;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03526
(151) 30.05.2012
(732) N . V .  N U T R I C I A ,  E e r s t e

Stationsstraat 186, 2712 HM,
ZOETERMEER NETHERLANDS 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

PRONUTRA

(300) Prioritate invocată:
 0912148/22.12.2011/BX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical; mâncare (întăritoare) pentru uz
medical incluzând mâncare pentru bebeluşi,
copii şi invalizi; mâncare pentru bebeluşi,
adică substituienţi pentru laptele mamar sub
formă lichidă şi praf.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03540
(151) 30.05.2012
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

TRANSILVANIA KOOL

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Publicaţii diverse.
35 Servicii de publicitate on- line; servicii de
publicitate în publicaţii, pe posturi de radio şi
televiziune sau pe site-uri; servicii de
publicitate pe site-uri sau de teleshopping. 
38 Servicii de difuzare de programe de radio
şi televiziune. 
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale,
editarea, publicarea, exploatarea a
publicaţiilor, inclusiv electronice on-line
nedescărcabile şi a publicaţiilor on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03523
(151) 30.05.2012
(732) S . C .  C U S T O M  C A R S

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Ion
Lahovari nr. 90C, sat Dumbrăveni,
jud. Ilfov, 077016, COMUNA
BALOTEŞTI ROMANIA 

(540)

Custom style

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03524
(151) 30.05.2012
(732) S . C .  C U S T O M  C A R S

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Ion
Lahovari nr. 90C, sat Dumbrăveni,
jud. Ilfov, 077016, COMUNA
BALOTEŞTI ROMANIA 

(540)

Custom Bikes

  
(531) Clasificare Viena:180105; 180123;

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

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03527
(151) 30.05.2012
(732) COJOC GABRIEL DECEBAL, Str.

Iovita nr. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi de publicitate, pentru
produsele şi serviciile necesare desfăşurării
activităţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03525
(151) 30.05.2012
(732) S . C .  C U S T O M  C A R S

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Ion
Lahovari nr. 90C, sat Dumbrăveni,
jud. Ilfov, 077016, COMUNA
BALOTEŞTI ROMANIA 

(540)

Custom Cars

  
(531) Clasificare Viena:180108; 180123;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03541
(151) 30.05.2012
(732) LIUŢE ADRIANA, Alea Poarta Albă

nr. 1-3, bl. 110, sc. B, ap. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STORIENCE

  
(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 pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Consultanţă şi asistenţă pentru
managementul afacerilor; consultanţă pentru
strategie de afaceri; marketing; cercetare şi
studii de piaţă; publicitate şi reclamă, inclusiv
publicitate on-line în reţele de computere;
crearea şi managementul identităţii şi imaginii
companiilor; relaţii publice; consultanţă de
branding (gestionarea mărcii); strategie,
poziţionare şi testare de brand (marcă);
servicii de consiliere, informare şi consultanţă
cu privire la serviciile antemenţionate. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Design de identitate: crearea (concepţia şi
designul) elementelor de identificare verbală
şi grafică pentru instituţii, organizaţii,
companii, produse, servicii şi mărci



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 5/2012/22

comerciale; design grafic, design de ambalaj;
design web şi multimedia; design interfeţe
utilizator; design interior; design publicitar;
design industrial; design de produs; design de
ilustraţie; design fotografic; design editorial;
design topografic; consultanţă în design;
programare pentru computer; crearea şi
dezvoltarea de aplicaţii software; copywriting
(scrierea textelor cu caracter comercial) pentru
terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03528
(151) 30.05.2012
(732) S.C. DEALUL VIILOR S.R.L., Str.

Salcâmului Km. 5, judeţul Timiş, ,
LUGOJ ROMANIA 

(540)

Dealul Viilor

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

clase:
31 Produse horticole, necuprinse în alte clase,
în special struguri de masă şi de vin.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 31, a
băuturilor alcoolice, în special vin vrac şi
îmbuteliat, precum şi a derivatelor din vin (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03529
(151) 30.05.2012
(732) S.C. SIS SIGMA SECURITY

S.R.L., Şos. Iancului nr. 82, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIS SIGMA SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03530
(151) 30.05.2012
(732) S . C .  B O H M A N N

INTERNATIONAL S.R.L., Bd.
Unirii nr. 78, bl. J2, sc. 2, et. 4, ap. 43,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOT PAN
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03531
(151) 30.05.2012
(732) S . C .  B O H M A N N

INTERNATIONAL S.R.L., Bd.
Unirii nr. 78, bl. J2, sc. 2, et. 4, ap. 43,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRY COOKER

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03532
(151) 30.05.2012
(732) S.C. PERUTNINA ROMANIA

S.R.L., Str. 13 Decembrie nr. 96,
parter, biroul 7, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

PEPE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03533
(151) 30.05.2012
(732) S.C. GENERAL BUSINESS

SYSTEM S.R.L., Str. Liveni nr. 43,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REINA

  
(531) Clasificare Viena:030715; 270502;  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 5/2012 din data de 31.05.2012

Referitor depozit reglementar M 03146/2012 s-a produs o eroare in ceea ce priveste
clasificarea Viena a a elementului figurativ corect fiind urmatoarele coduri: 27.5.9, 27.5.1,
29.1.14. Publicarea cererii s-a facut in BOPI 5/2012 din data de 17.05.2012
Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM.
____________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 01897 s-a produs o eroare in ceea ce  priveste
publicarea cererii cu denumirea marcii in mod eronat corect fiind ca  marca  combinata
color cu denumirea AERA DESIGN PRODUCTION & DISTRIBUTION. Cererea a fost
publicata in BOPI 3/2012 din data de 22.03.2012. Pentru aceasta s-a facut corectura in
baza de date OSIM.
___________________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 02618 s-a produs o eroare de publicare a cererii
aceasta eroare constand in publicarea incorecta a denumirii marcii, corect fiind marca
combinata cu denumirea  Sf. Spiridon  literele SS  publicate  facand parte din grafica
elementului figurativ conform explicatiilor trimise de solicitant.




