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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 6/2012/saptamana 24
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2012 03595 07.06.2012 S.C. NEDCON MARITIME

S.R.L.
NEDCON MARITIME MANPOWER
SUPPLY

2 M 2012 03684 07.06.2012 S.C. ONLY ONE
SECURITY S.R.L.

ONLY ONE SECURITY

3 M 2012 03685 07.06.2012 S.C. RELLANGELO
STYLE S.R.L.

La Carrozza dell' Angelo

4 M 2012 03686 07.06.2012 S.C. FERTISOL S.R.L. FERTISOL

5 M 2012 03687 07.06.2012 S.C. SIVECO ROMANIA
S.A.

SIVECO Enterprise Applications

6 M 2012 03688 07.06.2012 S.C. SIVECO ROMANIA
S.A.

SIVECO eNuclear Solutions

7 M 2012 03689 07.06.2012 S.C. SIVECO ROMANIA
S.A.

SIVECO eLearning Solutions

8 M 2012 03690 07.06.2012 S.C. SIVECO ROMANIA
S.A.

SIVECO 20 YEARS

9 M 2012 03691 07.06.2012 S.C. SIVECO ROMANIA
S.A.

SIVECO Customized Application
Development

10 M 2012 03692 07.06.2012 S.C. SIVECO ROMANIA
S.A.

SIVECO eCustoms Solutions

11 M 2012 03693 07.06.2012 S.C. SIVECO ROMANIA
S.A.

SIVECO eAgriculture Solutions

12 M 2012 03694 07.06.2012 S.C. SIVECO ROMANIA
S.A.

SIVECO eHealth Solutions

13 M 2012 03695 07.06.2012 S.C. BGS SECURITY
CONTROL S.R.L.

BGS SECURITY CONTROL

14 M 2012 03696 07.06.2012 S.C. PROTECTIV GRUP
S.R.L.

PROTECTIV GRUP

15 M 2012 03697 07.06.2012 S.C. LIDER PAN S.R.L. Lider PAN

16 M 2012 03698 07.06.2012 SOCIETATE CIVILA
PROFESIONALA DE
AVOCATI CORCIU &
ASOCIATII

CORCIU - ROSS INVESTMENT
BANKERS

17 M 2012 03699 07.06.2012 S.C. VICTOR CO S.R.L. k kabanoki spa BB SPA
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18 M 2012 03700 07.06.2012 S.C. ATLANTA HOUSE
INVESTMENTS S.R.L.

COMPLEX COMERCIAL BRINTEX

19 M 2012 03701 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

MONEY-FAMILY.RO

20 M 2012 03702 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

MOTOVISIONS.RO

21 M 2012 03703 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

STYLE-MEN.RO

22 M 2012 03704 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

STYLE-WOMEN. RO

23 M 2012 03705 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

MEDIA-MAGIC.RO

24 M 2012 03706 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

GLAMOURSTAR.RO

25 M 2012 03707 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

BRANDREVIEW.RO

26 M 2012 03708 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

SUPERMAGAZINE.RO

27 M 2012 03709 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

STARTENGINES.RO

28 M 2012 03710 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

ZOOM-GADGETS.RO

29 M 2012 03711 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

TRENDMUSIC.RO

30 M 2012 03712 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

WORLD-MONEY.RO

31 M 2012 03713 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

PRO-SPORTS.RO

32 M 2012 03714 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

ZOOM-WEAR.RO

33 M 2012 03715 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

TVZOOM.RO

34 M 2012 03716 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

LOVE4PETS.RO

35 M 2012 03717 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

TODO-AGRICULTURE.RO

36 M 2012 03718 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

AZ-SCIENCE.RO

37 M 2012 03719 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

PRESS-NEWS.RO
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38 M 2012 03720 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

TRENDREVIEW.RO

39 M 2012 03721 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

SUPERPEOPLE.RO

40 M 2012 03722 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

CORPORATE-NEWS.RO

41 M 2012 03723 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

PRESS-TREND.RO

42 M 2012 03724 07.06.2012 S.C. AUTAX AGRO 2
COM S.R.L.

NEXT-SPACE.RO

43 M 2012 03725 11.06.2012 PRIMARIA CORUND

44 M 2012 03726 07.06.2012 S.C. JIN'S
INTERNATIONAL TRADE
S.R.L.

JIN'S

45 M 2012 03727 07.06.2012 JITARU FLORIN RADU GO DRY-TEX You Feel Fine

46 M 2012 03728 07.06.2012 JITARU FLORIN RADU Di Fine

47 M 2012 03729 07.06.2012 S.C. ST.A.R.T ATELIER CV designers

48 M 2012 03731 07.06.2012 S.C. RTC PROFFICE
EXPERIENCE S.A.

rtc: O zi buna la birou!

49 M 2012 03732 07.06.2012 S.C. RTC PROFFICE
EXPERIENCE S.A.

rtc: o zi bună la birou!

50 M 2012 03733 07.06.2012 S.C. RTC PROFFICE
EXPERIENCE S.A.

rtc:

51 M 2012 03734 07.06.2012 S.C. ZARONE
COMIMPEX S.R.L.

DIN NATURA LAPTELUI zArOne
1998

52 M 2012 03735 07.06.2012 WAVE PHARMA LIMITED GASOVERT

53 M 2012 03736 07.06.2012 S.C. REGINA OVERSEAS
COM S.R.L.

A.M.D. ZOZ

54 M 2012 03737 07.06.2012 S.C. REGINA OVERSEAS
COM S.R.L.

Pentru tine toata Ziua

55 M 2012 03738 07.06.2012 S.C. REGINA OVERSEAS
COM S.R.L.

LINOLEUM

56 M 2012 03739 07.06.2012 S.C. ASCLEPIUS 2008
S.R.L.

AMHB - ADVANCES IN
MICROBIOLOGICAL HAZARDS
AND BIOTECHNOLOGIES
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57 M 2012 03740 07.06.2012 S.C. ASCLEPIUS 2008
S.R.L.

ASCLEPIUS 2008

58 M 2012 03741 07.06.2012 LIDL STIFTUNG & CO.
KG

CASTIGA 3 MINUTE DE
CUMPARATURI GRATUITE

59 M 2012 03742 07.06.2012 UNILEVER N.V. BISCOTTA

60 M 2012 03743 07.06.2012 TUFAN EMIL MIHAI CEMROM MULTICEM Tencuială şi
Zidărie

61 M 2012 03744 07.06.2012 VADUVA VASILE DOWNTOWN BAR & CAFE SINCE
2012 NEW LIFE

62 M 2012 03745 08.06.2012 FUNDATIA
UNIVERSITARA CAROL
DAVILA

Journal of Medicine and Life
Orthopaedic Surgery and
Traumatology

63 M 2012 03746 08.06.2012 NAUMOVICI BELLA
BOGDAN

F9 FORŢA NOUĂ FORŢA CLASEI
DE MIJLOC

64 M 2012 03747 08.06.2012 S.C. ORKLA FOODS
ROMANIA S.A.

UNIREA

65 M 2012 03748 08.06.2012 S.C. MEGA CONSTRUCT
METAL S.R.L.

DOOR PLUS

66 M 2012 03749 08.06.2012 S.C. FARMACIA
ARDEALUL S.R.L.

67 M 2012 03750 08.06.2012 S.C. FARMACIA
ARDEALUL S.R.L.

Împreună pentru sănătate

68 M 2012 03751 08.06.2012 S.C. FARMACIA
ARDEALUL S.R.L.

SANODERM

69 M 2012 03752 08.06.2012 SECURIT ALERT TOTAL
S.R.L.

SECURIT ALERT TOTAL

70 M 2012 03753 08.06.2012 S.C. ELJADO IMPEX
S.R.L.

N NORITAZEH

71 M 2012 03754 08.06.2012 S.C. SAPTE SPICE S.A. Grâu Întreg

72 M 2012 03755 08.06.2012 S.C. STAR ANDARI
SECURITY S.R.L.

STAR ANDARI SECURITY

73 M 2012 03756 08.06.2012 S.C. RILANDI SOFT
S.R.L.

D DAISLER PRINT HOUSE

74 M 2012 03757 08.06.2012 S.C. ATIS SYSTEMS
S.R.L.

THE SAFE QUALITY panatek
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75 M 2012 03758 08.06.2012 BALABAN DAN FĂURAR

76 M 2012 03759 08.06.2012 S.C. HOT TASTE S.R.L. hotpot

77 M 2012 03760 08.06.2012 S.C. HOT TASTE S.R.L. mousse

78 M 2012 03761 08.06.2012 S.C. SURAKI S.R.L. TOLBA VÂNĂTORULUI

79 M 2012 03762 08.06.2012 S.C. SURAKI S.R.L. BERBECUTUL CARPATIN

80 M 2012 03763 08.06.2012 S.C. SURAKI S.R.L. GRAŢIA STRUŢULUI

81 M 2012 03764 08.06.2012 S.C. SURAKI S.R.L. URSUL CARPATIN

82 M 2012 03765 08.06.2012 S.C. SURAKI S.R.L. S SURAKI

83 M 2012 03766 08.06.2012 S.C. SURAKI S.R.L. TOLBA VÂNĂTORULUI

84 M 2012 03767 08.06.2012 S.C. SURAKI S.R.L. TOLBA VÂNĂTORULUI

85 M 2012 03768 08.06.2012 S.C. REGATA S.R.L. FARBEKRAFT PERFEKT

86 M 2012 03769 08.06.2012 S.C. AGROLAND
BUSINESS SYSTEM
S.R.L.

Campionatul Micilor Fermieri

87 M 2012 03770 08.06.2012 DRAGHICI RUBEN DOMINA.RO

88 M 2012 03771 08.06.2012 S.C. PAMIRA PROD
S.R.L.

SIBIU OPEN

89 M 2012 03772 08.06.2012 BODI GYORGY best optic

90 M 2012 03773 08.06.2012 NIEDBALA FLORIN KING LEGEND

91 M 2012 03774 08.06.2012 SUCIU TRAIAN FLORIN ELECTRIC THEATRE

92 M 2012 03775 08.06.2012 SUCIU TRAIAN FLORIN ELECTRIC THEATER

93 M 2012 03776 08.06.2012 SUCIU TRAIAN FLORIN ELECTRIC THEATRE

94 M 2012 03777 08.06.2012 SUCIU TRAIAN FLORIN ELECTRIC THEATER
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95 M 2012 03778 08.06.2012 S.C. MEDA PARK S.R.L. MEDA PARK

96 M 2012 03779 08.06.2012 S.C. ELION IMPORT
EXPORT S.R.L.

Îngheţată ELION Vârtej

97 M 2012 03780 08.06.2012 STEAUA POLARA PROD
S.R.L.

Steaua Polara

98 M 2012 03781 08.06.2012 S.C. APOGEUS COM
S.R.L.

IZBUCUL ALBASTRU

99 M 2012 03783 11.06.2012 S.C. ALEX SAFETY S.R.L. ALEX SAFETY

100 M 2012 03784 11.06.2012 BRATU VIOREL MISS DIVIZIA SEXY FOTBAL

101 M 2012 03785 11.06.2012 BRATU VIOREL MISS LIGA SEXY FOTBAL

102 M 2012 03786 11.06.2012 BRATU VIOREL MISS ECHIPA NATIONALA DE
FOTBAL

103 M 2012 03787 11.06.2012 BRATU VIOREL MEGA MODEL ROMANIA

104 M 2012 03788 11.06.2012 S.C. CENTRUL DE
FRUMUSETE LUNA
S.R.L.

LUNA INSTITUT DE ESTETICĂ ŞI
SĂNĂTATE

105 M 2012 03789 11.06.2012 S.C. EVENTOSOPHY
CONCEPT S.R.L.

GOOD TASTE of Bucharest

106 M 2012 03790 11.06.2012 S.C. SET 4 COVER
BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE S.R.L.

UNITED BROKER INSURANCE &
REINSURANCE

107 M 2012 03791 11.06.2012 S.C. PROXIMITY S.R.L. KALEIDOSCOPE proximity

108 M 2012 03792 11.06.2012 BLAJUT VIOREL IONEL HEALT FIRST Sănătatea pe primul
loc!

109 M 2012 03793 11.06.2012 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ

Program loialitate carduri MAXI BCR

110 M 2012 03794 11.06.2012 ENE ELENA ALEXANDRA
BALINT CIPRIAN
OCTAVIAN

Cvartetul Incantare

111 M 2012 03795 11.06.2012 S.C. TELECLUB S.R.L. GO132

112 M 2012 03796 11.06.2012 S.C. BIOCLINICA S.A. BIOCLINICA LABORATOARELE
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113 M 2012 03797 11.06.2012 S.C. BIOMEDICA S.R.L. LABO Vest

114 M 2012 03798 11.06.2012 S.C. BIOCLINICA S.A. BIOCLINICA

115 M 2012 03799 11.06.2012 CIOBANU CRISTIAN
GABRIEL

BOSTON HOUSE&PUB

116 M 2012 03800 11.06.2012 S.C. GIUŞCĂ SERV
S.R.L.

FARMACIILE GRENIS

117 M 2012 03801 11.06.2012 WORWAG PHARMA
GmbH&CO
REPREZENTANŢA
ROMÂNIA

VAXICUM SPORT

118 M 2012 03802 11.06.2012 UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA

INFRASTRUCTURĂ DE
CERCETARE ÎN ŞTIINŢE
APLICATE - INCESA

119 M 2012 03803 11.06.2012 S.C. ŞURUB TRADE
S.R.L.

SURTEC Rapiditate, punctualitate,
încredere

120 M 2012 03804 11.06.2012 S.C. RASITAL S.R.L. RIZZOLI

121 M 2012 03805 11.06.2012 S.C. RASITAL S.R.L. R Donna by RASITAL

122 M 2012 03806 11.06.2012 ORZAC SORIN SIMION ZIARMM

123 M 2012 03807 13.06.2012 S.C. SUD EST GROUP
S.R.L.

AMBALAJ DIN POLIETILENA CU
PERFORATII

124 M 2012 03808 13.06.2012 S.C. SUD EST GROUP
S.R.L.

SAC DIN POLIETILENA CU
PERFORATII

125 M 2012 03809 11.06.2012 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
S.R.L.

PARLAMENTUL COPIILOR

126 M 2012 03810 11.06.2012 RETEGAN MIRELA
SANDA

ZURLI

127 M 2012 03811 11.06.2012 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
S.R.L.

TRULI

128 M 2012 03812 11.06.2012 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
S.R.L.

ZDRĂNGĂNEL

129 M 2012 03813 11.06.2012 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
S.R.L.

MICROFONUL COPIILOR
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130 M 2012 03814 11.06.2012 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
S.R.L.

MAYATEKA

131 M 2012 03815 11.06.2012 S.C. COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
S.R.L.

Zurli

132 M 2012 03816 11.06.2012 MARINESCU SORIN
VASVARI TRAIAN

aero

133 M 2012 03817 11.06.2012 S.C. FAIRY FLOWERS
S.R.L.

Fairy flowers

134 M 2012 03819 11.06.2012 S.C. SILLA LIFE SYSTEM
S.R.L.

SLS

135 M 2012 03820 12.06.2012 S.C. D.F. PALETA
SYSTEM S.R.L.

ReCoPal

136 M 2012 03821 12.06.2012 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. PROIMMUNITY

137 M 2012 03822 12.06.2012 CONSTANTIN SLAV Cabaret Bistro

138 M 2012 03823 12.06.2012 CONSTANTIN SLAV ExpressBazar

139 M 2012 03824 12.06.2012 CONSTANTIN SLAV Galeriile Titan

140 M 2012 03825 12.06.2012 NICOLAE SLAV dEpurtat.ro

141 M 2012 03826 12.06.2012 RADU RAZVAN TuristInfo.ro

142 M 2012 03827 12.06.2012 RADU RAZVAN Booking.ro click book sleep

143 M 2012 03828 12.06.2012 PAVEL DAN GABRIEL Benvenuti

144 M 2012 03829 12.06.2012 PAVEL DAN GABRIEL EB ENZO BERTINI

145 M 2012 03830 12.06.2012 S.C. TRANSILVANIA
HOLIDAY TRAVELS
S.R.L.

SOBIS Turism solutions for business
travel and more...

146 M 2012 03831 12.06.2012 S.C. PRODVINALCO S.A. CARPATHIA VODKA

147 M 2012 03832 12.06.2012 S.C. RINGIER ROMANIA
S.R.L.

unicArt

148 M 2012 03833 12.06.2012 PAVEL DAN GABRIEL B
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149 M 2012 03834 12.06.2012 LACATUSU VASILE EURMED

150 M 2012 03835 12.06.2012 ALBU IOAN DANIEL ACTUALITATEA DE VINGA

151 M 2012 03836 12.06.2012 RUS MARIN E-Buna

152 M 2012 03837 12.06.2012 KHOCHAICHE
ELIZABETH

AMSTEL

153 M 2012 03838 12.06.2012 KHOCHAICHE
ELIZABETH

Yum Yum Bubble Tea

154 M 2012 03839 12.06.2012 KHOCHAICHE
ELIZABETH

HAPPY CHOP

155 M 2012 03840 12.06.2012 KHOCHAICHE
ELIZABETH

IPHONE

156 M 2012 03841 12.06.2012 KHOCHAICHE
ELIZABETH

MAGIC BULLET

157 M 2012 03842 12.06.2012 KHOCHAICHE
ELIZABETH

FITNESS STEP

158 M 2012 03843 12.06.2012 KHOCHAICHE
ELIZABETH

almaza

159 M 2012 03844 12.06.2012 FUNDATIA
UNIVERSITARA CAROL
DAVILA

Journal of Medicine and Life
Marketing and Management of
Healthcare Systems

160 M 2012 03845 12.06.2012 P.F.I. PROIECT
CONSULT S.R.L.

FRESCO

161 M 2012 03846 12.06.2012 BOGDAN FILCEA LIGA PROFESIONISTA DE BOX

162 M 2012 03847 12.06.2012 BOGDAN FILCEA LIGA PROFESIONISTA DE POKER

163 M 2012 03848 12.06.2012 BOGDAN FILCEA FEDERATIA ROMANA DE POKER

164 M 2012 03849 12.06.2012 RO LAND OF CHOICE
S.R.L.

Your Air TICKET
www.airtickets123.com

165 M 2012 03850 12.06.2012 SUZUKI MOTOR
CORPORATION

SUZUKI FEST

166 M 2012 03851 12.06.2012 ALEXANDRU CRISTIAN
SURCEL

ROMANIA KM 0
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167 M 2012 03852 12.06.2012 PHARMACEUTICAL
CHEMICAL COSMETIC
INDUSTRY ALKALOID AD
SKOPJE

VALDOCEF

168 M 2012 03853 12.06.2012 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

SUPER BINGO METROPOLIS
RADE UN PREMIU

169 M 2012 03854 13.06.2012 DINU EMIL CISMARESCU LA FERMA

170 M 2012 03855 13.06.2012 S.C. CRUZEIRO EXIM
S.R.L.

SLIMWAY

171 M 2012 03856 13.06.2012 NICULAE CRISTINA Royal Holidays

172 M 2012 03857 13.06.2012 S.C. INFOALIMENT S.R.L. MEAT. MILK.

173 M 2012 03858 13.06.2012 S.C. VILCEA MG S.R.L. FELU' 1

174 M 2012 03859 13.06.2012 S.C. FORPEOPLE S.R.L. for people

175 M 2012 03860 13.06.2012 S.C. MILLENIUM TAXI
2000 RO S.R.L.

TAXI 2000

176 M 2012 03861 13.06.2012 S.C. INTREPRINDEREA
DE BUNATATI RL S.R.L.

La Bonne Bouche Bistro et bar a vins

177 M 2012 03862 13.06.2012 S.C. SOLAREX IMPEX
S.R.L.

NUTRIEX

178 M 2012 03863 13.06.2012 S.C. SOLAREX IMPEX
S.R.L.

VIOI

179 M 2012 03864 13.06.2012 S.C. LONDON VISION
S.R.L.

BARRIO by the Embassy

180 M 2012 03865 13.06.2012 S.C. LONDON VISION
S.R.L.

The Embassy Park

181 M 2012 03866 13.06.2012 S.C. EUROSPORT DHS
S.A.

DHSmart

182 M 2012 03867 13.06.2012 BUCUR VALENTINA HB Hausberg GERMANY

183 M 2012 03868 13.06.2012 S.C. EUROPEAN
SECURITY GUARD S.R.L.

EUROPEAN SECURITY GUARD

184 M 2012 03869 13.06.2012 S.C. BEARINGS EXPERT
S.R.L.

SRB bearings expert

185 M 2012 03870 13.06.2012 PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA VOICA
MIHAELA

JURNAL DE MARIAJ
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186 M 2012 03871 13.06.2012 S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

EVOSELECT

187 M 2012 03872 13.06.2012 S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

EVOSANITARY

188 M 2012 03873 13.06.2012 S.C. HONEST GENERAL
TRADING S.R.L.

EVOTOOLS

189 M 2012 03874 13.06.2012 S.C. PANGRAM S.A. UBERNUTS

190 M 2012 03875 13.06.2012 S.C. VINEXPORT S.A. CURTEA TAICHII

191 M 2012 03876 13.06.2012 S.C. VINEXPORT S.A. HANGIŢA

192 M 2012 03877 13.06.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS
S.R.L.

VARISTOP

193 M 2012 03878 13.06.2012 GRIGORESCU,
ŞTEFĂNICĂ ŞI
ASOCIAŢII SPARL

SUCCESSFUL BUSINESS IN
ROMANIA

194 M 2012 03879 13.06.2012 ŞTEFANIA VASILIU STEFFI'S GLIMPSES OF THE
WORLD

195 M 2012 03880 13.06.2012 S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L.

FARES - CEAI DE LA BUNICA

196 M 2012 03881 13.06.2012 S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L.

THEIA

197 M 2012 03882 13.06.2012 S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L.

FARES - AROMFRUCT

198 M 2012 03883 13.06.2012 S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL S.R.L.

ANOTIMPURI

199 M 2012 03884 13.06.2012 S.C. JB PARTNERS PUB
S.R.L.

club&bar bound

200 M 2012 03885 13.06.2012 BICHESCU NICOLETA
TOMESCU ION

JURNAL DE PRIMAR PENTRU
OAMENI BUNI

201 M 2012 03886 13.06.2012 S.C. ANCHOR GRUP S.A. ANCHOR FUN TIME game center

202 M 2012 03887 13.06.2012 S.C. AQUA CIUC
HARGHITA S.R.L.

DEPRESIUNEA CIUCURILOR

203 M 2012 03888 13.06.2012 S.C. MIT SECURITY
COMPANY - 2012 S.R.L.

S.C. MIT SECURITY COMPANY -
2012 S.R.L
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(210) M 2012 03595
(151) 07.06.2012
(732) S.C. NEDCON MARITIME S.R.L.,

Str. Alexandru Puskin, camera 2, nr. 9,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

NEDCON MARITIME MANPOWER
SUPPLY

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:240701; 270509;

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

clase:
35 Recrutare şi plasare forţă de muncă în ţară
şi străinătate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03715
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TVZOOM.RO

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03710
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ZOOM-GADGETS.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicare electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03716
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LOVE4PETS.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03720
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRENDREVIEW.RO

  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03705
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDIA-MAGIC.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03711
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRENDMUSIC.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicare electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03701
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MONEY-FAMILY.RO

  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03717
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TODO-AGRICULTURE.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03712
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WORLD-MONEY.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicare electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03702
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOTOVISIONS.RO

  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03721
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUPERPEOPLE.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03713
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRO-SPORTS.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicare electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03718
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AZ-SCIENCE.RO

  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03714
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ZOOM-WEAR.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicare electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03719
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRESS-NEWS.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03707
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BRANDREVIEW.RO

  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03722
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORPORATE-NEWS.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03703
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STYLE-MEN.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03723
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRESS-TREND.RO

  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03704
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STYLE-WOMEN. RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 6/2012/24

(210) M 2012 03706
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GLAMOURSTAR.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03724
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NEXT-SPACE.RO

  

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03708
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SUPERMAGAZINE.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03709
(151) 07.06.2012
(732) S.C. AUTAX AGRO 2 COM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 111, bl. 400 C, et.
4, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STARTENGINES.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri; tipărituri; caractere
tipografice.
35 Publicitate; imprimare.
40 Tratarea hârtiei.
41 Publicarea electronică on-line a
periodicelor; educaţie; divertisment.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03737
(151) 07.06.2012
(732) S.C. REGINA OVERSEAS COM

S.R.L., Aleea Argedava nr. 66, et. 4,
ap. 19, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pentru tine toata Ziua

(591) Culori revendicate:albastru, bleomarin

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice (tampoane absorbante) pentru
medicină; alimente şi substanţe dietetice de uz
medicinal sau veterinar, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice pentru uz uman şi
animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 03738
(151) 07.06.2012
(732) S.C. REGINA OVERSEAS COM

S.R.L., Aleea Argedava nr. 66, et. 4,
ap. 19, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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LINOLEUM

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum (buf -
pânzat - spumă) şi alte produse pentru
acoperirea podelelor; tapete murale, nu din
materiale textile.
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 03684
(151) 07.06.2012
(732) S.C. ONLY ONE SECURITY

S.R.L., Str. George Coşbuc nr. 179,
cam.3, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

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

(540)

ONLY ONE SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010102; 020914;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03729
(151) 07.06.2012
(732) S.C. ST.A.R.T ATELIER, B-dul

Regina Elisabeta nr. 61, et. 5, ap. 5,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CV designers

  
(531) Clasificare Viena:090313; 270521;  
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(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 03739
(151) 07.06.2012
(732) S.C. ASCLEPIUS 2008 S.R.L., Str.

Şerban Gheorghe nr. 93, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMHB - ADVANCES IN
MICROBIOLOGICAL HAZARDS AND
BIOTECHNOLOGIES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; reviste, articole pentru legătorie;
fotografii; caractere tipografice; clişee.
41 Publicarea de texte, altele decât cele
publicitare, publicare de cărţi, publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03697
(151) 07.06.2012
(732) S.C. LIDER PAN S.R.L., Str. Vlad

Judeţu nr. 6, bl. V12, sc. 2, et. 8, ap.
52, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lider PAN

(591) Culori revendicate:grena, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:050702; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03689
(151) 07.06.2012
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO eLearning Solutions

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
326C, 369C), galben (Pantone 115C,
137C), mov (Pantone 513C), albastru
(Pantone 7460C, 661C), roşu (Pantone
1795C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 200702;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03698
(151) 07.06.2012
(732) S O C I E T A T E  C I V I L A

PROFESIONALA DE AVOCATI
CORCIU & ASOCIATII, Bd.
Dimitrie Cantemir nr. 12-14, et. 2, ap.
10, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORCIU - ROSS INVESTMENT
BANKERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 03740
(151) 07.06.2012
(732) S.C. ASCLEPIUS 2008 S.R.L., Str.

Şerban Gheorghe nr. 93, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASCLEPIUS 2008

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03690
(151) 07.06.2012
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO 20 YEARS

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
326C), negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 261108;

270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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,
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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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03699
(151) 07.06.2012
(732) S.C. VICTOR CO S.R.L., Str.

Emanoil Porumbaru nr. 44, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

k kabanoki spa BB SPA

(591) Culori revendicate:portocaliu, turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03700
(151) 07.06.2012
(732) S . C .  A T L A N T A  H O U S E

INVESTMENTS S.R.L., Şoseaua
Cristianului nr. 7, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

COMPLEX COMERCIAL BRINTEX

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03741
(151) 07.06.2012
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG,

S t i f t s b e r g s t r a b e  1 ,  7 4 1 6 7 ,
NECKARSULM GERMANIA 

(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)

CASTIGA 3 MINUTE DE
CUMPARATURI GRATUITE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
publicitare, necuprinse în alte clase.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vânzarea produselor alimentare, a
băuturilor nealcoolice, a băuturilor alcoolice,
a tutunului şi produselor din tutun, a
articolelor pentru igienă, a preparatelor pentru
spălare şi curăţare, a preparatelor şi produselor
cosmetice pentru îngrijirea corpului, a
medicamentelor, a ustensilelor şi
echipamentelor pentru bucătărie şi de uz
caznic, a veselei şi a tacâmurilor, a
rechizitelor de birou, a rechizitelor pentru
industria produselor realizate manual, a

rechizitelor folosite la decoraţiuni, a
rechizitelor de papetărie şi a celor pentru
şcoală, a îmbrăcămintei, încălţămintei, a
produselor textile, în mod deosebit a textilelor
destinate uzului caznic, a produselor de
mercerie, a produselor din piele, a articolelor
de călătorie, a echipamentelor şi a aparatelor
electronice pentru consumatori, a
ca lcu l a toa re lo r ,  a  apa ra tu r i i  de
telecomunicaţii, a articolelor destinate
activităţilor sportive şi recreaţionale
(jocurilor), a clădirilor, a articolelor de
grădinărit şi a celor realizate manual destinate
sectorului DIY, a maşinilor şi anume, a
aparatelor şi echipamentelor pentru grădinărit,
DIY, pentru curăţat şi uz caznic, inclusiv
maşini electrice de bucătărie pentru mărunţire,
măcinare, presare sau deschidere, maşini de
tocat, maşini de cusut şi tricotat, maşini de
spălat vase, maşini de spălat, maşini de
amestecat (blendere), maşini de stors fructe,
dispozitive electrice pentru deschiderea
conservelor, dispozitive de ascuţit cuţite,
dispozitive pentru sigilat cu folie, aparate
pentru curăţat podele, maşini de spălat cu jet
la presiune înaltă, maşini pentru lustruit
podele, aparate pentru iluminat, încălzit,
pentru generarea aburilor, maşini de gătit,
maşini pentru refrigerat, maşini pentru uscare
şi ventilare, uscătoare de păr, echipamente
pentru coafarea părului, maşini de prăjit pâine
(toastere), maşini de tuns iarba, foarfece de
grădină şi de tuns, maşini pentru prelucrarea
lemnului, hrană pentru animale şi accesorii
pentru animalele de companie; aranjarea
contractelor pentru terţe părţi pentru
furnizarea de servicii, în mod deosebit
aranjarea de contracte pentru telefoane mobile
şi contracte pentru furnizarea de tonuri de apel
pentru telefoane mobile pentru terţi; aranjarea
de contracte pentru furnizarea de reparaţii şi a
serviciilor de mentenanţă pentru terţi; reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03685
(151) 07.06.2012
(732) S.C. RELLANGELO STYLE

S.R.L., Str. Primăverii nr. 53, Lot 3,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

La Carrozza dell' Angelo

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:180101; 180103;

260201; 270515; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03691
(151) 07.06.2012
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO Customized Application
Development

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
326C, 369C), galben (Pantone 115C,
137C), mov (Pantone 513C), albastru
(Pantone 7460 C, 661C), roşu
(Pantone 1795C)
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(531) Clasificare Viena:130117; 140502;
270503; 290115;  

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

7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03726
(151) 07.06.2012
(732) S.C. JIN'S INTERNATIONAL

TRADE S.R.L., Str. Moţoc nr. 49,
Judeţul Ilfov, , BUFTEA ROMANIA

(540)

JIN'S

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

  
(531) Clasificare Viena:030104; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03692
(151) 07.06.2012
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO eCustoms Solutions

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
326C, 369C), galben (Pantone 115C,
137C), mov (Pantone 513C), albastru
(Pantone 7460C, 661C), roşu (Pantone
1795C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 200701;

241511; 270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03731
(151) 07.06.2012
(732) S . C .  R T C  P R O F F I C E

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

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

rtc: O zi buna la birou!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi

compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 6/2012/24

maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
exploziv; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,

conducte rigide  nemetalice pentru
construcţiie 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.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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
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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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03725
(151) 11.06.2012
(732) PRIMARIA CORUND, Str.

Principală nr. 589, Judeţul Harghita, ,
CORUND ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:010302; 010706;

050101; 070101; 070106; 110308;
230125; 290113;  

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

16 Publicaţii şi tipărituri ale birourilor din
cadrul primăriei.
35 Informaţii pentru întreprinzători; analiza
bugetului comunal; servicii de publicitate;
informaţii statistice; contabilitate; licitaţii;
gestionarea şi ţinerea în evidenţă a datelor
referitoare la impozite şi taxe locale;
gestionarea şi evidenţa certificatelor de
căsătorie, certificatelor de naştere,
certificatelor de deces; evidenţa şi organizarea
datelor prin intermediul fişierelor informatice;
cercetarea opiniei publice; eliberarea
autorizaţiilor de publicitate pentru plasarea
reclamelor în zonele publice ale comunei;
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servicii de secretariat; lucrări de birou;
organizarea expoziţiilor şi a târgurilor pentru
promovarea reputaţiei comunei.
41 Servicii educative şi de divertisment;
organizarea de şedinţe, seminarii, conferinţe şi
recepţii; activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03727
(151) 07.06.2012
(732) JITARU FLORIN RADU, Str.

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

(540)

GO DRY-TEX You Feel Fine
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03693
(151) 07.06.2012
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO eAgriculture Solutions

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
326C, 369C), galben (Pantone 115C,
137C), mov (Pantone 513C), albastru
(Pantone 7460C, 661C), roşu (Pantone
1795C)

  
(531) Clasificare Viena:010309; 050713;

180108; 270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03728
(151) 07.06.2012
(732) JITARU FLORIN RADU, Str.

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

(540)

Di Fine

(591) Culori revendicate:galben deschis,
verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270524;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,

umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03732
(151) 07.06.2012
(732) S . C .  R T C  P R O F F I C E

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

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

rtc: o zi bună la birou!

(591) Culori revendicate:albastru închis
(pantone 2738C), albastru deschis
(pantone Press CyanC

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
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foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de

siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
exploziv; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
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clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţiie
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.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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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 03694
(151) 07.06.2012
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO eHealth Solutions

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
326C, 369C), galben (Pantone 115C,
137C), mov (Pantone 513C), albastru
(Pantone 7460C, 661C), roşu (Pantone
1795C)

  
(531) Clasificare Viena:020723; 241314;

270503; 290115;  

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

7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 6/2012/24

calculatoarelor şi a programelor pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03733
(151) 07.06.2012
(732) S . C .  R T C  P R O F F I C E

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

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

rtc:

(591) Culori revendicate:albastru închis
(pantone 2738C)

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţiie
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.
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.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
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murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03695
(151) 07.06.2012
(732) S.C. BGS SECURITY CONTROL

S.R.L., Str. Cuza Vodă nr. 67, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BGS SECURITY CONTROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03686
(151) 07.06.2012
(732) S.C. FERTISOL S.R.L., Str. Gen.

Iacob Zadik nr. 27, sc. B, ap. 30,
judeţul Suceava, 725400, RĂDĂUŢI
ROMANIA 

(540)

FERTISOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03687
(151) 07.06.2012
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO Enterprise Applications

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
326C, 7460C, 661C), galben (pantone
115C, 137C), roşu (pantone 513C,
1795C, Rubine Red C), verde
(pantone 369C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260504;

260509; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
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calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03688
(151) 07.06.2012
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp C4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO eNuclear Solutions

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
326C, 7460C, 661C), galben (pantone
115C, 137C), roşu (pantone 513C,
1795C Rubine RedC), verde (pantone
369C)

  

(531) Clasificare Viena:011315; 020123;
270502; 290115;  

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

7 Distribuitoare automate.
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), 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 tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ;
caractere tipografice; clişee (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţă şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
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acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03696
(151) 07.06.2012
(732) S.C. PROTECTIV GRUP S.R.L.,

Str. Sadinei nr.3, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

PROTECTIV GRUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03742
(151) 07.06.2012
(732) UNILEVER N.V., WEENA 455,

3 0 1 3  A L ,  R O T T E R D A M
NETHERLANDS 

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

(540)

BISCOTTA

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

30 Îngheţată şi produse de patiserie congelate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03743
(151) 07.06.2012
(732) TUFAN EMIL MIHAI, B-dul.

Culturii nr.41, judeţul Prahova,
105600, CÂMPINA ROMANIA 

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

(540)

CEMROM MULTICEM Tencuială şi
Zidărie

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03734
(151) 07.06.2012
(732) S.C. ZARONE COMIMPEX S.R.L.,

Str. Frasari nr. 32, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

DIN NATURA LAPTELUI zArOne 1998

(591) Culori revendicate:roz deschis, gri,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030402; 110325;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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 şi
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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare şi nealimentare, pentru
a permiteclienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; comercializarea
produselor en gros şi en detail, licenţe de
produse şi servicii pentru terţi; servicii de
franciză; import-export, organizarea şi
participarea la târguri şi expoziţii în scop
publicitar şi commercial.
40 Tratament de materiale.
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 03735
(151) 07.06.2012
(732) WAVE PHARMA LIMITED, 6

Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
NICOSIA CIPRU 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03744
(151) 07.06.2012
(732) VADUVA VASILE, Str. Sold. Lazăr

Florea nr. 3, bl. 8B, et. 6, ap. 101,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOWNTOWN BAR & CAFE SINCE
2012 NEW LIFE

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260418;

270524; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03736
(151) 07.06.2012
(732) S.C. REGINA OVERSEAS COM

S.R.L., Aleea Argedava nr. 66, et. 4,
ap. 19, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

A.M.D. ZOZ

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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 (fier de calculat) de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum
(buf-panzat-spumă) şi alte produse pentru
acoperirea podelelor; tapete murale, nu din
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materiale textile.
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 03775
(151) 08.06.2012
(732) SUCIU TRAIAN FLORIN, Aleea cu

Plopi nr. 10 A, ap. 4, judeţul Timiş, ,
LOCALITATEA GIROC ROMANIA

(540)

ELECTRIC THEATER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03776
(151) 08.06.2012
(732) SUCIU TRAIAN FLORIN, Aleea cu

Plopi nr. 10 A, ap. 4, judeţul Timiş, ,
LOCALITATEA GIROC ROMANIA

(540)

ELECTRIC THEATRE

(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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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.
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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03753
(151) 08.06.2012
(732) S.C. ELJADO IMPEX S.R.L., Sat

Afumaţi, Str. Fabricii nr. 1, Complex
Comercial China Town, Hala 9-9B,
Spaţiul Comercial H9M9, Jud. Ilfov, ,
COMUNA AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

N NORITAZEH

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03777
(151) 08.06.2012
(732) SUCIU TRAIAN FLORIN, Aleea cu

Plopi nr. 10 A, ap. 4, judeţul Timiş, ,
LOCALITATEA GIROC ROMANIA

(540)

ELECTRIC THEATER

  
(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;
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parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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.
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 de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03778
(151) 08.06.2012
(732) S.C. MEDA PARK S.R.L., Str. Calea

Ialomiţei nr. 23, judeţul Dâmboviţa,
130142, TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

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

19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03745
(151) 08.06.2012
(732) FUNDATIA UNIVERSITARA

CAROL DAVILA, Bdul Eroii
Sanitari nr 8, sector 5, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Journal of Medicine and Life
Orthopaedic Surgery and Traumatology

(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020723; 050521;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
material plastic pentru ambalaj (necuprinse în
alte clase); caractere tipografice; clişee.
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 03746
(151) 08.06.2012
(732) NAUMOVICI BELLA BOGDAN,

Şos. Mihai Bravu nr. 6, bl. P23-24, sc.
C, et. 4, ap. 85, sectorul 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

F9 FORŢA NOUĂ FORŢA CLASEI DE
MIJLOC

(531) Clasificare Viena:270515; 270711;  
(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.
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; editare, publicare.
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
(gestiune de baze de date, progamare, creare
de soft, crearea şi întreţinere pagini web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03747
(151) 08.06.2012
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr. 14-18, et. 1,
sector 1, 012178, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

UNIREA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi

fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao 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. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03779
(151) 08.06.2012
(732) S.C. ELION IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Andrei Mureşanu nr. 53,
J u d .  C o n s t a n ţ a ,  9 0 0 3 3 8 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)
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Îngheţată ELION Vârtej

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03780
(151) 08.06.2012
(732) STEAUA POLARA PROD S.R.L.,

Aleea Tincani nr. 1, bl.F12, sc.C, et. 2,
ap. 44, sector 6, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

Steaua Polara

  
(531) Clasificare Viena:010102; 060102;

060104; 260118;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03754
(151) 08.06.2012
(732) S.C. SAPTE SPICE S.A., Str. Timiş

nr. 22, Judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Grâu Întreg

(591) Culori revendicate:alb, verde

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03781
(151) 08.06.2012
(732) S.C. APOGEUS COM S.R.L., Str.

Baldovineşti nr.38-58, Judeţul Brăila,
810183, BRAILA ROMANIA 

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

(540)

IZBUCUL ALBASTRU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03755
(151) 08.06.2012
(732) S.C. STAR ANDARI SECURITY

S.R.L., Str. Vîntului nr. 7, Judeţul
Caraş-Severin, , REŞIŢA ROMANIA

(540)

STAR ANDARI SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010102; 030701;

030724; 270515; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03748
(151) 08.06.2012
(732) S.C. MEGA CONSTRUCT METAL

S.R.L., Localitatea Ghergani, Str. Ion
Ghica nr. 240A, judeţul Dâmboviţa, ,
RACARI ROMANIA 

(540)

DOOR PLUS

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:241313; 270502;

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

clase:
6 Produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
uşi şi ferestre din metal. 
20 Produse din lemn sau înlocuitori sau din
materiale plastice; uşi pentru interior. 

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 6/2012/24

(210) M 2012 03767
(151) 08.06.2012
(732) S.C. SURAKI S.R.L., Sat Rasuceni,

Judeţul Giurgiu, 087190, COMUNA
RASUCENI ROMANIA 

(540)

TOLBA VÂNĂTORULUI

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

  (531) Clasificare Viena:030407; 270503;
290114;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03768
(151) 08.06.2012
(732) S.C. REGATA S.R.L., Str.

Laminorului nr. 65, Jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

FARBEKRAFT PERFEKT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 03756
(151) 08.06.2012
(732) S.C. RILANDI SOFT S.R.L., Str.

Gheorghe Dima nr. 28, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)
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D DAISLER PRINT HOUSE
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Grafică şi producţie publicitară; servicii de
copiere.
40 Tipărire, finisare documente. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03769
(151) 08.06.2012
(732) S.C. AGROLAND BUSINESS

SYSTEM S.R.L., Str. Gării nr. 14,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE,  St r .Mart i r
L e o n t i n a  B a n c i u  n r
6 , s c . A , a p . 1 1 0 , j u d . T i m i ş ,
TIMIŞOARA

(540)

Campionatul Micilor Fermieri

  
(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 03757
(151) 08.06.2012
(732) S.C. ATIS SYSTEMS S.R.L., Str. G.

Georgescu nr. 54, judeţul Satu Mare,
440052, SATU MARE ROMANIA 

(540)

THE SAFE QUALITY panatek

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260401;

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

clase:
35 Conducerea şi administrare afacerilor. 
37 Lucrări de construcţii al clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale, lucrări de
tâmplărie, tinichigerie şi dulgherie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03770
(151) 08.06.2012
(732) DRAGHICI RUBEN, Str. 1

decembrie 1918, bl. 73, sc. 1, et. 2, ap.
9, Jud. Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

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

(540)

DOMINA.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03758
(151) 08.06.2012
(732) BALABAN DAN, 43-30, 48th Street,

apt. 6F, Sunnyside New York, NY
11104, NEW YORK S.U.A. 

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

(540)

FĂURAR

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03749
(151) 08.06.2012
(732) S.C. FARMACIA ARDEALUL

S.R.L., Str. Titu Maiorescu nr. 7,
judeţul Neamţ, 610070, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1797C), verde (pantone 355C)

  
(531) Clasificare Viena:241314; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03771
(151) 08.06.2012
(732) S.C. PAMIRA PROD S.R.L., Str.

Ana Ipătescu nr. 27, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

SIBIU OPEN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03772
(151) 08.06.2012
(732) BODI GYORGY, Str. Barbu

Delavrancea nr. 10, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

best optic

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03773
(151) 08.06.2012
(732) NIEDBALA FLORIN, Str. Tudor

Vladimirescu nr. 349, sc. B, ap. 20,
Jud. Vâlcea, , DRĂGĂŞANI
ROMANIA 

(540)

KING LEGEND

  
(531) Clasificare Viena:240924; 270502;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
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instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03759
(151) 08.06.2012
(732) S.C. HOT TASTE S.R.L., Str. Ştirbei

Vodă nr. 152, bl. 28B, sc. 4, et. 4, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

hotpot

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03760
(151) 08.06.2012
(732) S.C. HOT TASTE S.R.L., Str. Ştirbei

Vodă nr. 152, bl. 28B, sc. 4, et. 4, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

mousse

(591) Culori revendicate:roÕu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03774
(151) 08.06.2012
(732) SUCIU TRAIAN FLORIN, Aleea cu

Plopi nr. 10 A, ap. 4, judeţul Timiş, ,
LOCALITATEA GIROC ROMANIA

(540)

ELECTRIC THEATRE

  
(531) Clasificare Viena:040521; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 6/2012/24

(210) M 2012 03750
(151) 08.06.2012
(732) S.C. FARMACIA ARDEALUL

S.R.L., Str. Titu Maiorescu nr. 7,
judeţul Neamţ, 610070, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

Împreună pentru sănătate

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03761
(151) 08.06.2012
(732) S.C. SURAKI S.R.L., Sat Rasuceni,

Judeţul Giurgiu, 087190, COMUNA
RASUCENI ROMANIA 

(540)

TOLBA VÂNĂTORULUI

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

  
(531) Clasificare Viena:030407; 270503;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; 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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03751
(151) 08.06.2012
(732) S.C. FARMACIA ARDEALUL

S.R.L., Str. Titu Maiorescu nr. 7,
judeţul Neamţ, 610070, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03752
(151) 08.06.2012
(732) SECURIT ALERT TOTAL S.R.L.,

Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. OD5,
sc. 3, et. 8, ap. 115, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECURIT ALERT TOTAL

(591) Culori revendicate:roşu, roz, gri

  
(531) Clasificare Viena:011108; 030701;

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

clase:
39 Servicii de transport securizat; servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice

de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03763
(151) 08.06.2012
(732) S.C. SURAKI S.R.L., Sat Rasuceni,

Judeţul Giurgiu, 087190, COMUNA
RASUCENI ROMANIA 

(540)

GRAŢIA STRUŢULUI

(591) Culori revendicate:albastru deschis şi
închis, maro deschis şi închis, negru

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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
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dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03762
(151) 08.06.2012
(732) S.C. SURAKI S.R.L., Sat Rasuceni,

Judeţul Giurgiu, 087190, COMUNA
RASUCENI ROMANIA 

(540)

BERBECUTUL CARPATIN

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

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; 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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03765
(151) 08.06.2012
(732) S.C. SURAKI S.R.L., Sat Rasuceni,

Judeţul Giurgiu, 087190, COMUNA
RASUCENI ROMANIA 

(540)

S SURAKI

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

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
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şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03764
(151) 08.06.2012
(732) S.C. SURAKI S.R.L., Sat Rasuceni,

Judeţul Giurgiu, 087190, COMUNA
RASUCENI ROMANIA 

(540)

URSUL CARPATIN

(591) Culori revendicate:negru, maro
deschis şi închis, verde

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03766
(151) 08.06.2012
(732) S.C. SURAKI S.R.L., Sat Rasuceni,

Judeţul Giurgiu, 087190, COMUNA
RASUCENI ROMANIA 

(540)

TOLBA VÂNĂTORULUI

(591) Culori revendicate:vişiniu deschis,
visiniu închis, roşu, deschis, verde,
negru

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03807
(151) 13.06.2012
(732) S.C. SUD EST GROUP S.R.L., Şos

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

(540)

AMBALAJ DIN POLIETILENA CU
PERFORATII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Pungi, ambalaje, saci din polietilenă
personalizate.
18 Sacoşe pentru provizii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03783
(151) 11.06.2012
(732) S.C. ALEX SAFETY S.R.L., Str.

Episcop Vulcan nr. 26, bl. D, sc. A,
ap. 1, parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALEX SAFETY

  
(531) Clasificare Viena:010125; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 6/2012/24

(210) M 2012 03784
(151) 11.06.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS DIVIZIA SEXY FOTBAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03785
(151) 11.06.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS LIGA SEXY FOTBAL

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03786
(151) 11.06.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS ECHIPA NATIONALA DE
FOTBAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03808
(151) 13.06.2012
(732) S.C. SUD EST GROUP S.R.L., Şos

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

(540)

SAC DIN POLIETILENA CU
PERFORATII
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Pungi, ambalaje, saci din polietilenă
personalizate.
18 Sacoşe pentru provizii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03791
(151) 11.06.2012
(732) S.C. PROXIMITY S.R.L., Str.

Iordache Golescu nr. 17, et. 2,
camerele 1,2 şi 3, , 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)

KALEIDOSCOPE proximity

(591) Culori revendicate:roÕu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03799
(151) 11.06.2012
(732) CIOBANU CRISTIAN GABRIEL,

Str. Miron Costin nr. 6, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

BOSTON HOUSE&PUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03787
(151) 11.06.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MEGA MODEL ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03809
(151) 11.06.2012
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARLAMENTUL COPIILOR

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03788
(151) 11.06.2012
(732) S.C. CENTRUL DE FRUMUSETE

LUNA S.R.L., Str. Pasteur Louis nr.
24, ap. 73, judeţul Cluj, 400349, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Horea nr. 3, camera 9 CLUJ
NAPOCA

(540)

LUNA INSTITUT DE ESTETICĂ ŞI
SĂNĂTATE

(591) Culori revendicate:roşu
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  (531) Clasificare Viena:260201; 270501;
290101;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de înfrumuseţare şi de îngrijire
personală (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03800
(151) 11.06.2012
(732) S.C. GIUŞCĂ SERV S.R.L., B-dul

Ţuţora nr. 9A, bl. G3, ap. 31, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

FARMACIILE GRENIS

(591) Culori revendicate:verde, roşu

(531) Clasificare Viena:241317; 260116;
270509; 290112;  

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

35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor farmaceutice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; lanţ de
magazine (farmacii).
44 Servicii medicale, de igienă, consultanţă în
domeniul medical, farmaceutic, servicii
prestate de farmacişti. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03792
(151) 11.06.2012
(732) BLAJUT VIOREL IONEL, Str.

Gheorghe Asachi Nr.17, , IASI
ROMANIA 

(540)

HEALT FIRST Sănătatea pe primul loc!

(591) Cu lo r i  r evend ic a t e : t u r c o i se
(verde-albastru)

  
(531) Clasificare Viena:260117; 260118;

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

44 Servicii medicale (asistenţă spitalicească;
asistenţă medicală, ambulatorie şi
stomatologică; asistenţă medicală generală;
asistenţă medicală specializată; activităţi
referitoare la sănătatea umană).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03810
(151) 11.06.2012
(732) RETEGAN MIRELA SANDA, Str.

Vişinilor nr. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZURLI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantela şi broderie, panglici, şnururi ;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni

pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03793
(151) 11.06.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L Ă

ROMÂNĂ, B-dul Regina Elisabeta
nr.5, sector 3, 030016, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Program loialitate carduri MAXI BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03811
(151) 11.06.2012
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03812
(151) 11.06.2012
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ZDRĂNGĂNEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;

articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03789
(151) 11.06.2012
(732) S.C. EVENTOSOPHY CONCEPT

S.R.L., Str. Baraj Cucuteni nr. 4, bl.
M5A, sc. 3, ap. 42, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GOOD TASTE of Bucharest

  
(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 03794
(151) 11.06.2012
(732) ENE ELENA ALEXANDRA, B-dul

Regina Elisabeta nr. 44, bl. 44, sc. 2,
ap. 42, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BALINT CIPRIAN OCTAVIAN,
Str. Aleea Zorelelor, bl. M13, nr. 4,
ap. 40, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cvartetul Incantare

  
(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 03813
(151) 11.06.2012
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MICROFONUL COPIILOR

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03795
(151) 11.06.2012
(732) S.C. TELECLUB S.R.L., Str. Poiana

Florilor nr. 15, ap. A2-A3, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GO132

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;  
(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
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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.
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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03790
(151) 11.06.2012
(732) S.C. SET 4 COVER BROKER DE

ASIGURARE REASIGURARE
S.R.L., Str. Peştera Scărişoara nr. 1A,
bl. 701A, sc. A, et. 3, ap. 10, 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)

UNITED BROKER INSURANCE &
REINSURANCE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:261107; 261111;

270508; 270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03801
(151) 11.06.2012
(732) WORWAG PHARMA GmbH&CO

REPREZENTANŢA ROMÂNIA,
Str. Fagului nr. 11, judeţul Cluj,
400483, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 7, judeţ Cluj DEJ

(540)

VAXICUM SPORT

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi igienice; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
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sugari; suplimente alimentare; plasturi,
materiale pentru pansamente.
35 Publicitate; prezentarea şi promovarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare, campanii de promovare,
organizare de manifestări cu scop publicitar;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03814
(151) 11.06.2012
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAYATEKA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme tipar.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte

băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03802
(151) 11.06.2012
(732) U N I V E R S I T A T E A  D I N

CRAIOVA, Str. A. I. Cuza, nr. 13,
judeţul Dolj, 200585, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE
ÎN ŞTIINŢE APLICATE - INCESA

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03796
(151) 11.06.2012
(732) S.C. BIOCLINICA S.A., Bdul Cetăţii

nr. 53B, judeţul Timiş, 300358,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BIOCLINICA LABORATOARELE

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
3 Produse cosmetice.
42 Analize chimice, cercetare şi servicii în
chimie pentru clinici, spitale, dispensare,
consultaţii profesionale în chimie, efectuarea
de analize medicale, cercetări biologice,
cercetări bacteriologice, consultanţă şi
cercetare biologică, cercetare şi dezvoltare de
noi produse pentru alţii, control şi inspecţii de
calitate, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijirea frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03803
(151) 11.06.2012
(732) S.C. ŞURUB TRADE S.R.L., Str.

Gh. Doja nr. 145A, judeţul Mureş,
5 4 0 3 9 4 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

SURTEC Rapiditate, punctualitate,
încredere

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020125; 020502;

270509; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor industriale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03797
(151) 11.06.2012
(732) S.C. BIOMEDICA S.R.L., B-dul

Cetăţii nr. 53/B, Jud. Timiş, 300358,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale şi farmaceutice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; vânzări on-line; import-export.
42 Analize chimice, cercetare şi servicii în
chimie pentru clinici, spitale, dispensare,
consultaţii profesionale în chimie, efectuarea
de analize medicale, cercetări biologice,
cercetări bacteriologice, consultanţă şi
cercetare biologică, cercetare şi dezvoltare de
noi produse pentru alţii, control şi inspecţii de
calitate, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijirea frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03804
(151) 11.06.2012
(732) S.C. RASITAL S.R.L., Str. Şurii

Mici nr. 39A, judeţul Sibiu, 550137,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

RIZZOLI

  (531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, poşete.
25 Încălţăminte. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 18 şi 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
servicii de import export pentru produsele din
clasa 18 şi 25.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03805
(151) 11.06.2012
(732) S.C. RASITAL S.R.L., Str. Şurii

Mici nr. 39A, judeţul Sibiu, 550137,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

R Donna by RASITAL

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, poşete.
25 Încălţăminte. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
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produselor din clasa 18 şi 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
servicii de import export pentru produsele din
clasa 18 şi 25.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03798
(151) 11.06.2012
(732) S.C. BIOCLINICA S.A., Bdul Cetăţii

nr. 53B, judeţul Timiş, 300358,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BIOCLINICA

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
42 Analize chimice, cercetare şi servicii în
chimie pentru clinici, spitale, dispensare,
consultaţii profesionale în chimie, efectuarea
de analize medicale, cercetări biologice,
cercetări bacteriologice, consultanţă şi
cercetare biologică, cercetare şi dezvoltare de
noi produse pentru alţii, control şi inspecţii de
calitate, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03806
(151) 11.06.2012
(732) ORZAC SORIN SIMION, Str.

Industriei nr. 3, judeţul Maramureş,
430324, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

ZIARMM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; agenţii de presă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03815
(151) 11.06.2012
(732) S . C .  C O M P A N I A  D E

EVENIMENTE ZURLI S.R.L., Str.
Nerva Traian nr. 15, bl. M 69, sc. 3,
ap. 83, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Zurli

(591) Culori revendicate:verde deschis,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010307; 270502;

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

15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03816
(151) 11.06.2012
(732) MARINESCU SORIN, Str. Drumul

Sării nr. 22, bl. A48, sc. 1, et. 2, ap. 9,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) VASVARI TRAIAN, Str. Pandurilor
nr. 13, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

aero

(531) Clasificare Viena:270502;  
(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
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03817
(151) 11.06.2012
(732) S.C. FAIRY FLOWERS S.R.L., Str.

Valea Buzăului nr. 3, bl. G13, sc. C,
et. 2, ap. 27, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fairy flowers

(591) Culori revendicate:verde deschis,
ciclamen, roz

  
(531) Clasificare Viena:010105; 011509;

020317; 020322; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a florilor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
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41 Organizare de evenimente cu scop cultural,
educativ.
44 Servicii oferite de florărie; realizări de
aranjamente florale pentru diverse
evenimente.
45 Organizarea de evenimente (nunţi,
petreceri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03819
(151) 11.06.2012
(732) S.C. SILLA LIFE SYSTEM S.R.L.,

B-dul Iuliu Maniu nr. 116-126, bl. 21,
sc. 3, et. 8, ap. 116, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SLS

(591) Culori revendicate:negru, violet, roşu,
alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:030701; 230125;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia

bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03820
(151) 12.06.2012
(732) S.C. D.F. PALETA SYSTEM

S.R.L., Sat Prejmer, str. Braşovului nr.
162a, judeţul Braşov, , COMUNA
PREJMER ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

ReCoPal

  
(531) Clasificare Viena:071508; 071520;

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

clase:
20 Produse din lemn în special palete de
încărcare, nemetalice; palete de manipulare
nemetalice; palete de transport nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou prezentare produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
informaţii pentru afaceri; prezentarea şi
vânzarea de produse în magazine proprii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
pentru vânzarea cu amănuntul pentru terţi;
comercializare en-gross şi en-detail; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
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varietăţi de bunuri , permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere prin intermediul magazinelor, la
standuri sau pe bază de comandă prin poştă ,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03827
(151) 12.06.2012
(732) RADU RAZVAN, Aleea Hortensiei

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

(540)

Booking.ro click book sleep

(591) Culori revendicate:magenta, alb,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Organizarea de călătorii.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03848
(151) 12.06.2012
(732) BOGDAN FILCEA, Str. Domnişori

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

(540)

FEDERATIA ROMANA DE POKER

  
(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 03828
(151) 12.06.2012
(732) PAVEL DAN GABRIEL, Str.

Crişului nr. 12, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 03849
(151) 12.06.2012
(732) RO LAND OF CHOICE S.R.L., Str.

Nucului nr. 6, bl. V-101, sc. 2, et. 3,
ap. 41, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Your Air TICKET
www.airtickets123.com

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:180501; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03821
(151) 12.06.2012
(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)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03829
(151) 12.06.2012
(732) PAVEL DAN GABRIEL, Str.

Crişului nr. 12, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

EB ENZO BERTINI

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 03822
(151) 12.06.2012
(732) CONSTANTIN SLAV, Str. George

Valsan nr. 6, bl. 65, sc. 2, ap. 57,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03834
(151) 12.06.2012
(732) LACATUSU VASILE, Str. Roman

Muşat bl. 6, ap. 5, Judeţul Neamţ, ,
ROMAN ROMANIA 

(540)

EURMED
  
(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 03850
(151) 12.06.2012
(732) S U Z U K I  M O T O R

C O R P O R A T I O N ,  3 0 0
T a k a t s u k a - c h o ,  M i n a mi - k u ,
H a m a m a t s u - s h i ,  4 3 2 - 8 6 1 1 ,
SHIZUOKA-PREF. JAPONIA 

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

(540)

SUZUKI FEST

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi.
12 Vehicule; scutere, motociclete, ATV-uri şi
alte aparate de locomoţie terestră; cuplaje,
organe şi piese de schimb pentru acestea.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03851
(151) 12.06.2012
(732) A L E X A N D R U  C R I S T I A N

SURCEL, Str. Apusului nr. 33, bl.
D4, sc. B, et. 2, ap. 16, sector 6,
062281, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIA KM 0

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
şi anume activităţi specifice organizaţiilor
non-guvernamentale, fără scop lucrativ, cu
scop civic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03841
(151) 12.06.2012
(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)

MAGIC BULLET

  
(531) Clasificare Viena:270116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 7, 8, 11 (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,
11; servicii de publicitate pentru acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03835
(151) 12.06.2012
(732) ALBU IOAN DANIEL, Str. Nucet

nr. 16, Bl. 567, Ap. 1, , ARAD
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LABIRINT ING.
IVANCA MARIA ELISAVETA, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

ACTUALITATEA DE VINGA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; publicaţii,
ziare, reviste şi periodice, cărţi; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi ;
materiale de instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalaj; caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; fişiere electronice şi informatice şi
gestionarea lor; consultanţă pentru afaceri şi
management, studiu de piaţă, activităţi de
secretariat şi lucrări de birou, servicii
redacţionale şi de editare (editare,
tehnoredactare, tratament text).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, redactare şi publicare de
text altele decât texte publicitare, publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor,
servicii de traducere.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, de
creaţie, design industrial şi servicii de grafică,
creerea, găzduirea şi întreţinerea paginilor
web, creerea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03852
(151) 12.06.2012
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

C O S M E T I C  I N D U S T R Y
ALKALOID AD SKOPJE, Blvd.
Aleksandar Makedonski 12, 1000,
S K O P J E  R E P U B L I C A
MACEDONIA 

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

(540)

VALDOCEF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate antiinfecţioase pentru uz sistemic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03836
(151) 12.06.2012
(732) RUS MARIN, Str. 1 Decembrie nr.

24, Jud. Bistriţa-Năsăud, 420080,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

E-Buna

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03830
(151) 12.06.2012
(732) S.C. TRANSILVANIA HOLIDAY

TRAVELS S.R.L., Calea Dumbrăvii
nr. 101, 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)

SOBIS Turism solutions for business
travel and more...

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:011725; 270508;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
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marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03842
(151) 12.06.2012
(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)

FITNESS STEP

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import şi export cu produsele din clasa 25;
servicii de publicitate pentru acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03831
(151) 12.06.2012
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Str.

Traian nr.36, judeţul Cluj, 400046,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

CARPATHIA VODKA

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:030407; 050101;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03837
(151) 12.06.2012
(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)

AMSTEL

  
(531) Clasificare Viena:030122; 250119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03823
(151) 12.06.2012
(732) CONSTANTIN SLAV, Str. George

Valsan nr. 6, bl. 65, sc. 2, ap. 57,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ExpressBazar

(591) Culori revendicate:roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270512;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03843
(151) 12.06.2012
(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)

almaza

  
(531) Clasificare Viena:050521; 250119;  
(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 şi publicitate;
servicii de import şi export cu produsele din
clasa 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03824
(151) 12.06.2012
(732) CONSTANTIN SLAV, Str. George

Valsan nr. 6, bl. 65, sc. 2, ap. 57,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Galeriile Titan

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03853
(151) 12.06.2012
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud. Bistriţa
Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SUPER BINGO METROPOLIS RADE
UN PREMIU
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(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, maro

  
(531) Clasificare Viena:200505; 241511;

260403; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03838
(151) 12.06.2012
(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)

Yum Yum Bubble Tea

  
(531) Clasificare Viena:110302; 110320;

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

clase:
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 32(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, în restaurante,
baruri şi magazine specializate, servicii de
import-export a produselor din clasa 32, în
special a băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03825
(151) 12.06.2012
(732) NICOLAE SLAV, Str. Arţarului nr.

8, judeţul Ilfov, , COM. BRĂNEŞTI
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)

dEpurtat.ro
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(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(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 03832
(151) 12.06.2012
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

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

(540)

unicArt

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

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

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legatorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de
evenimente cu caracter umanitar.
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 03839
(151) 12.06.2012
(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)
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HAPPY CHOP
  
(531) Clasificare Viena:270116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 7, 8, 11 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, în magazine
specializate şi on-line; publicitate on-line a
produselor din clasa 7, 8, 11.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03844
(151) 12.06.2012
(732) FUNDATIA UNIVERSITARA

CAROL DAVILA, Bdul Eroii
Sanitari nr 8, sector 5, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Journal of Medicine and Life Marketing
and Management of Healthcare Systems

(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020123; 050521;

250119; 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.
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 03826
(151) 12.06.2012
(732) RADU RAZVAN, Aleea Hortensiei

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

(540)

TuristInfo.ro

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou. 
39 Organizarea de călătorii.
43 Servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03833
(151) 12.06.2012
(732) PAVEL DAN GABRIEL, Str.

Crişului nr. 12, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

B

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270521;  
(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 03840
(151) 12.06.2012
(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)

IPHONE

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

clase:
35 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; publicitate; servicii de import şi
export a produselor din clasele 7, 8, 9, 10, 11,
14.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03845
(151) 12.06.2012
(732) P.F.I. PROIECT CONSULT S.R.L.,

Str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73, sc.
1, et. 5, ap. 23, sector 3, 030679,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FRESCO
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(591) Culori revendicate:roÕu (Pantone
485 C), albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011507; 011519;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor pentru bar, restaurante,
cofetării (dozatoare pentru băuturi răcoritoare
şi accesoriile lor, maşini pentru spălat pahare
şi veselă, pentru îngheţată, pentru clătite,
pentru paste făinoase, pentru tocat carne,
feliatoare, aparat pentru prăjit cârnaţi şi
crenvuşti, dulapuri frigorifice, maşini şi
automate de cafea, râşniţe), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; reclamă şi
publicitate, inclusiv prin participare la târguri
şi expoziţii; studii de marketing în domeniul.
37 Instalaţii, reparaţii, service pentru
echipamentele respective.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03846
(151) 12.06.2012
(732) BOGDAN FILCEA, Str. Domnişori

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

(540)

LIGA PROFESIONISTA DE BOX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03847
(151) 12.06.2012
(732) BOGDAN FILCEA, Str. Domnişori

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

(540)

LIGA PROFESIONISTA DE POKER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03868
(151) 13.06.2012
(732) S.C. EUROPEAN SECURITY

GUARD S.R.L., P-ţa Cetăţii, nr. 18,
Jud. Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

EUROPEAN SECURITY GUARD
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(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03875
(151) 13.06.2012
(732) S.C. VINEXPORT S.A., Str.

Dionyssos nr. 1, Judeţul Vrancea,
620070, FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

CURTEA TAICHII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03876
(151) 13.06.2012
(732) S.C. VINEXPORT S.A., Str.

Dionyssos nr. 1, Judeţul Vrancea,
620070, FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

HANGIŢA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03877
(151) 13.06.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

VARISTOP
  
(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
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dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03869
(151) 13.06.2012
(732) S.C. BEARINGS EXPERT S.R.L.,

Str. Humorului nr. 47, Jud. Suceava, ,
COM. ŞCHEIA ROMANIA 

(540)

SRB bearings expert

(591) Culori revendicate:galben, albastur

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu

excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; rulmenţi, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03870
(151) 13.06.2012
(732) P E R S O A N A  F I Z I C A

A U T O R I Z A T A  V O I C A
MIHAELA, Str. Fraţii Goleşti nr.
119, bl. 48 IV A, sc. 1, ap. 11, Jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

JURNAL DE MARIAJ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi reclame; comerţ; activităţi de
import-export; intermedieri, comisionari,
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
organizarea târgurilor şi expoziţiilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare; căutare de
sponsorizare; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consiliere
profesională de afaceri pentru artişti,
interpreţi.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii organizare
evenimente speciale; servicii privind
organizarea şi conducerea de evenimente
(nunţi, botezuri, petreceri private, mese
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festive, baluri, spectacole, concerte)
organizate cu diferite ocazii; servicii de
înregistrări video, servicii foto, servicii
sonorizare, servicii lumini, organizare focurii
de artificii pentru evenimente; servicii de
animatori pentru evenimente; închiriere
decoruri pentru spectacole/evenimente;
servicii pentru organizarea de timp liber;
promovarea şi organizarea de evenimente
(concursuri, spectacole, concerte, seminarii,
simpozioane, recepţii, reuniuni, workshop-uri,
colocvii, conferinţe, congrese, târguri,
expoziţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03878
(151) 13.06.2012
(732) GRIGORESCU, ŞTEFĂNICĂ ŞI

ASOCIAŢII SPARL, Str. Dionisie
Lupu nr. 33, sector 2, 020021,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUCCESSFUL BUSINESS IN
ROMANIA

  
(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.
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 03886
(151) 13.06.2012
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

Timişoara, nr.26Z, Clădirea Anchor
Plaza, et.11, Corp B, Biroul 11B01 şi
et.12, Corp A, Biroul 12A01, sector 6,
061331, BUCURESTI 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)

ANCHOR FUN TIME game center

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare; dispozitive de
protecţie, de uz personal, împotriva
accidentelor; acumu!atoare electrice;
aerometre; amplificatoare; instrumente de
alarmă; anozi, antene; maşini de măsurat şi
sortat bani; busole; programe de calculator;
canele magnetice; cartele magnetice de
identificare; suporturi de date magnetice şi
optice; desene animate; telefoane; dispozitive
hands-free pentru telefoane; maşini de
facturat; imprimante pentru calculator;
programe pentru jocuri pe calculator; lentile
de contact; magneţi; maşini înregistratoare de
încasat; microfoane; modemuri; muzică
descărcabilă; aparate GPS; agende
electronice; melodii (ring tones) descărcabile
pentru telefonul mobil; imagini descărcabile;
aparate pentru prelucrarea de informaţii;
programe înregistrate de operare pe calculator;
publicaţii electronice descărcabile; unităţi de
disc pentru computere; carduri bancare
magnetice sau codificate; cardurimagneticesau
codificate;aparate pentru citirea cardurilor;
carduri electronice conţinând informaţii;
carduri pentru obţinerea şi stocarea
informaţiilor; carduri de memorie; cartele
preplătite, magnetice sau codificate; cartele de
telefon codificate sau magnetice; carduri de
discount magnetice sau codificate; publicaţii
electronice şi digitale descărcabile; fişiere
audio, audio-vizuale şi video descărcabile;

filme cinematografice; televizoare;
echipamente telefonice; echipamente pentru
filme; software pentru jocuri; software
interactiv descarcabil pentru divertisment;
software pentru săli de jocuri; software
descarcabil.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau invăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse in alte clase); caractere
tipografice; clişee; almanahuri; obiecte de artă
gravate şi litografiate; atlase, batiste de hârtie;
bibliorafturi; bilete; calendare; formulare;
plicuri; manuale; mape de birou; mape pentru
documente; pungi pentru cuptoare cu
microunde; multiplicatoare; publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
maşini de birou pentru închis plicuri; prosoape
de hârtie; prospecte; pungi şi cutii de ambalaj
din hârtie sau material plastic; maşini de birou
de sigilat; sigilii, ştampile; steguleţe din
hârtie; tablouri; tocătoare de hârtie; felicitări;
carduri bancare (altele decât magnetice sau
codificate); carduri (altele decât magnetice sau
codificate); cartele telefonice (altele decât
magnetice sau codificate); reprezentări
grafice; reproduceri grafice; broşuri; cărţi de
vizita; carduri de discount, altele decât cele
magnetice sau codificate; albume; flyere;
flyere publicitare; flyere conţinând diverse
informaţii; pliante; afişe; voucher-ere.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
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de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie. 
25 Îmbrăcăminte, încalţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastica şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatori de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-uri , galeriilor
comerciale, centrelor de distracţie, centrelor
de jocuri şi parcurilor de distracţie; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, outlet-uri, mall-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi;
servicii de promovare a vânzărilor; servicii de
promovare a mall-urilor, magazinelor,
reţelelor de magazine; servicii de promovare
a sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
centrelor de jocuri, parcurilor de distracţie
şi/sau tematice; servicii de abonamente la
ziare, pentru terţi; administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor pentru terţi;
cercetări pentru afaceri; consultanţă pentru
conducerea afacerilor;  consultanţă
profesională în afaceri; expertiză în afaceri;
informaţii despre afaceri; investigaţii pentru
afaceri; servicii de relocare pentru afaceri;
estimări referitoare la afaceri; afisaj; agenţii
de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; analiza preţului de cost; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de

achiziţionare pentru terţi; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
servicii de audit; închiriere de automate de
vânzare; închiriere de maşini şi aparatură de
birou; birouri de plasare; căutare de
sponsorizare; cercetarea pieţei; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea preţurilor;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
compilaţii statistice; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consultanţă pentru
probleme legate de personal; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; întocmire de extrase de
conturi; facturare; gestionarea de fişiere
informatice; administrarea hotelurilor;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; publicitate prin
poştă; vânzare la licitaţie; servicii de
manechine în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor; sondaje de opinie;
recrutare de personal; studii de piaţă;
pregătirea şi publicarea de texte publicitare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; servicii de revista presei;
servicii de secretariat; promovarea vânzărilor
pentru terţi; promovarea bunurilor şi
serviciilor pentru terţi; publicitate pentru
servicii de construcţii; publicitate pentru
asigurări; publicitate pentru afaceri imobiliare;
publicitate pentru magazine, mall-uri;
publicitate pentru bunurile şi serviciile incluse
în clasele 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39,
41, 42, 43, 44, 45; publicitate pentru servicii
de shopping personalizat; publicitate pentru
centre de divertisment, centre de jocuri,
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parcuri de distracţie şi/sau tematice, parcuri
acvatice; promovarea bunurilor şi serviciilor
terţilor prin distribuirea de carduri de discount
şi voucher-ere; promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail, mall-uri, centre de distracţie,
centre de jocuri, parcuri tematice sau de
distracţie; gestiunea afacerilor comerciale
pentru imobiliare, pentru terţi; servicii de
curier publicitar; servicii de urmărire şi
monitorizare a mărfurilor; cumpărarea de
mărfuri pentru alţii; servicii de birou pentru
urmărirea şi localizarea fluxurilor de mărfuri;
servicii de card de loialitate; servicii de
vânzare la licitaţie a proprietăţilor imobiliare;
gestionarea unui program de reducere pentru
a permite participanţilor să obţină reduceri la
bunuri şi servicii prin utilizarea unui card de
membru/voucher cu discount; organizarea de
tranzacţii comerciale prin intermediul
magazinelor on-line; compararea serviciilor de
shopping; organizarea, funcţionarea şi
supravegherea vânzărilor, precum şi a
sistemelor de stimulare promoţionale;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; servicii oferite de un mall; servicii
oferite de un outlet; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compoziţia,
compilarea sau sistematizarea comunicării
scrise şi înregistrării, şi, de asemenea,
compilarea datelor matematice sau statistice;
administraţie comerciala cu privire la
licenţierea de bunuri şi servicii; procesarea

administrativa a comenzilor de achiziţionare;
servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili; gestiunea
afacerilor comerciale pentru artişti; gestiunea
afacerilor comerciale pentru sportivi;
demonstraţii de bunuri; servicii de
reproducere a documentelor; servicii de
previziuni economice; servicii oferite de
experţi în eficienţă; organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale şi/sau
publicitare; agenţii de informaţii comerciale;
servicii de layout în scopuri publicitare;
marketing; cercetări în marketing; studii de
marketing; servicii de modelling pentru
publicitate sau în scopul promovării
vânzărilor; recrutarea de personal; servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); producţia de
filme publicitare; servicii de testare
psihologica pentru selectarea de personal;
dactilografiere; stenografie; compilarea de
statistici; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare pentru mall-uri, magazine, centre
comerciale; centre de distracţie, săli de jocuri,
centre de jocuri, parcuri de distracţie, parcuri
acvatice; organizarea de campanii publicitare
şi de promovare; planificarea şi supravegherea
dezvoltării organizationale a societăţilor;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
vânzarea şi cumpărarea de mărfuri;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
prestarea de servicii; magazine on-line;
organizarea de contracte referitoare la
furnizarea de reparaţii şi servicii întreţinere,
pentru alţii; recepţie comandă, pentru servicii
de livrare comenzi şi facturare; organizarea
contractelor de furnizare utilităţi; servicii de
call center, pentru terţi; facilităţi de, închiriere
şi leasing incluse în clasa 35, cum ar fi
echipamente de birou, sisteme de casă de
marcat şi de casierii, standuri de vânzare,
spaţii publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
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monetare; afaceri imobiliare; servicii de
administrare de imobile; agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare; agenţii imobiliare;
servicii de cărţi de credit şi de debit; emiterea
de carduri de credit şi de debit; servicii de
emitere de cartele telefonice; încasări de
chirii; concesionari de bunuri imobiliare;
încheiere de contracte de închiriere; estimări
financiare de costuri de reparaţii; agenţii de
încasare a creanţelor; credite pentru contracte
de închiriere; curtaj în proprietăţi imobiliare;
emitere de bonuri valorice; estimări financiare
imobiliare; estimări imobiliare; consultaţii şi
informaţii în domeniul financiar, imobiliar;
servicii de finanţare; transfer electronic de
fonduri; girare de proprietăţi imobiliare;
împrumuturi cu plata în rate ori pe bază de
amanet; închirieri de apartamente; închirieri
de spaţii pentru birouri; închirieri de spaţii în
mall-uri; închirieri de spaţii în centre de
divertisment şi/sau centre de jocuri; închirieri
de spaţii în parcuri de distracţie şi/sau
tematice; închirieri de spatii în săli de jocuri;
închirieri de proprietăţi imobiliare; închirieri
de exploatări agricole; împrumuturi pe bază de
ipotecă; tranzacţii financiare; servicii pentru
lichidarea unei întreprinderi; investiţii de
capital; girare de imobile; curtaj în bursă;
consultaţii şi informaţii în domeniul
asigurărilor; servicii financiare legate de
proprietăţi imobiliare; servicii de asigurări
legate de imobiliare; servicii de management
pentru proprietăţi imobiliare; servicii de
management pentru investiţii imobiliare;
cumpărarea de proprietăţi imobiliare pentru
terţi; servicii de trusturi de investiţii,
holdinguri; servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv carduri
şi voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele
de fidelizare a clienţilor; emiterea de semne de

valoare; evaluări de proprietăţi imobiliare;
servicii de evaluare; banking; home banking;
strângerea de fonduri în scopuri caritabile;
servicii de management în domeniul imobiliar
cu privire la mall-uri, centre comerciale,
centre de distracţie, parcuri de distracţie;
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing; servicii de sponsorizare
financiară; împrumuturi financiare; fonduri de
investiţii şi economisire; leasing imobiliar;
leasing cu privire la automobile; servicii
imobiliare cu privire la parcuri de divertisment
şi/sau tematice, centre de distracţie, centre de
jocuri, săli de jocuri; sponsorizarea financiara
a activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de construcţii şi reparaţii ansambluri
rezidenţiale, mall-uri, proprietăţi imobiliare;
reparare şi întreţinere de maşini şi aparate de
amuzament; oferirea de informaţii cu privire
la repararea şi întreţinerea de maşini şi aparate
de amuzament; servicii de construcţii, de
reparaţii, de instalare şi conservare a
parcurilor de distracţie, centrelor de distracţie,
centrelor de jocuri, sălilor de jocuri, grădinilor
zoologice, acvariilor şi parcurilor de animale,
parcurilor acvatice, cluburilor de sănătate;
servicii de construire şi intreţinere a
piscinelor; servicii referitoare la construcţia de
clădiri, parcări, drumuri, poduri, baraje sau
linii de transmisie; servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcţii;
servicii de reparaţii, şi anume servicii
destinate recondiţionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială); instalarea şi repararea
aparatelor pentru condiţionarea aerului;
instalare şi reparaţii de antrepozite; instalare şi
reparaţii de aparate electrice; instalare şi
reparare de ascensoare; întreţinere, reparaţii,
spălarea şi curăţarea automobilelor; instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou;
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instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; reparare şi întreţinerea aparatelor
de proiecţie pentru cinema; curăţarea
interiorului clădirilor; construcţia standurilor
de expoziţii şi magazine; informaţii în
domeniul construcţiilor şi reparaţiilor;
supervizarea lucrărilor de construcţii;
curăţarea drumurilor; demolări de construcţii;
curăţarea hainelor; deratizare; dezinfecţie;
curăţatea la exterior a edificiilor; lucrări de
etanşeizare; instalarea de uşi şi ferestre;
curăţarea geamurilor; instalare şi reparaţii
pentru instalaţii de încălzire; lucrări de
instalaţii; lucrări de izolare a clădirilor;
restaurări de mobilier şi operă de artă;
spălarea edificiilor în exterior; staţii de service
(alimentarea cu carburant şi întreţinere);
construcţii subacvatice; instalarea şi repararea
telefoanelor; lucrări de tencuire; zidărie;
lucrări de zugrăvit; consultanţă în materie de
construcţii; spălătorii de maşini; încărcarea
cartuşelor pentru imprimante.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
curierat; distribuţie şi livrare de bunuri, colete,
scrisori; servicii de localizare si urmărire
pentru colete, scrisori; antrepozitare;
condiţionarea produselor; informaţii în
domeniul traficului, transportului; depozitarea
suporturilor de date sau a documentelor
stocate electronic; închirierea de depozite;
servicii de expediere; servicii de expediţie;
închirierea de locuri de parcare;
înmagazinarea; livrarea de mărfuri; livrarea de
mărfuri comandate prin corespondenta;
mesagerie; mutări; servicii de manipulare şi
încărcare a mărfii; stocare; transport de valori;
distribuirea de ziare; livrarea de flori;
transport de călători; vizite la obiective
turistice (turism); agenţii de turism; organizare
de circuite turistice şi excursii, croaziere;
închiriere de vehicule; servicii de şoferi ;
servicii de asistenţă în cazul defectării
vehiculelor; rezervare de locuri pentru

călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; servicii oferite de parcuri de
distracţie şi/sau tematice; centre de
divertisment; parcuri de distracţie şi/sau
tematice; centre de jocuri; servicii oferite de
parcuri şi/sau centre acvatice; inchiriere de
echipamente de divertisment; închiriere de
maşini şi aparate de divertisment; închiriere
maşini de divertisment pentru jocuri de tip
arcade; servicii de închiriere aparate pentru
săli de jocuri; servicii oferite de săli de jocuri,
centre de jocuri; divertisment sub formă de
atracţii în parcuri de divertisment; servicii de
divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de divertisment; servicii oferite de
parcuri acvatice, grădini zoologice, acvarii şi
parcuri de animale; furnizare de instalaţii
recreative; oferirea de informaţii în materie de
divertisment, prin toate canalele de
comunicare; divertisment on-line, radiofonic
şi televizat; producţia de filme (cu excepţia
celor publicitare); servicii de educaţie şi
divertisment pentru copii; servicii de educaţie
şi divertisment pentru adulţi; cursuri de
instruire a copiilor şi adulţilor; organizarea de
curse de karting; activităţi pentru timpul liber
şi plăcere; organizarea de evenimente; agenţii
de bilete; servicii de animatori; agenţii de
modele pentru artişti; publicare de cărţi, ziare,
reviste, manuale, instrucţiuni, pliante, afişe,
vouchere; servicii de publicare; servicii de
casino; studiouri de cinema; cluburi de noapte;
cluburi de sănătate; organizarea şi conducerea
de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiţii sportive, concursuri educative sau
de divertisment; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discotecă; parcuri de
distracţie; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
exploatarea terenurilor de golf; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau
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educative; proiecţii de filme cinematografice;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de loterii, tombole; organizarea de
baluri, de petreceri, de concursuri de
frumuseţe; organizarea de concerte;
planificarea de recepţii; publicare de texte,
altele decât textele publicitare; publicare
on-line; informaţii în materie de recreere;
reprezentaţii teatrale; rezervarea de locuri
pentru spectacole; producţie de spectacole;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; servicii pentru
organizare de timp liber; servicii de traducere;
furnizarea de servicii educaţionale şi de
divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă; locuri de joacă pentru
copii; servicii de divertisment pentru copii;
servicii educaţionale pentru copii; servicii de
grădiniţă (educaţie şi divertisment); servicii de
educaţie şi divertisment oferite copiilor in
centre after school; locuri de joacă pentru
copii; cluburi de sport; servicii de cinema;
proiecţia filmelor cinematografice; distribuţie
filme cinematografice şi video; circuri;
conducerea de clase de fitness; servicii oferite
de un disc- jockey; organizarea de spectacole
de modă în scopul de divertisment; servicii de
layout, nu în scopuri publicitare; servicii
oferite de biblioteci; servicii oferite de
biblioteci mobile; producţia de emisiuni radio
şi tv; servicii de karaoke; organizarea de
petreceri, carnavaluri, baluri mascate;
închirierea de jucării; scrierea de texte, altele
decât cele publicitare; închirierea de
echipamente pentru jocuri; închirierea de
spaţii sportive; servicii de fitness; servicii
oferite de un antrenor personal; informare via
hot-lines sau call-centers în domeniul
educaţiei şi al divertismentului; jocuri de
noroc, pariuri, pariuri sportive, loterii;
închiriere de aparate pentru cazino şi aparate
de jocuri; închiriere de aparate de jocuri
mecanice; exploatarea de agenţii de pariuri;
furnizarea on-line de jocuri, jocuri de noroc,

pariuri, pariuri sportive, loterii; înregistrări de
film; închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice; închiriere de receptoare de
radio şi televiziune; organizarea de concursuri
de jocuri, inclusiv online; servicii de
fotografiere ; închirierea de inregistrări audio
şi video; tabere (divertisment).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiza şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de design pentru ambalaje;
arhitecturaă; artă grafică şi design; programare
şi consultanţă pentru calculatoare; consiliere
in domeniul construcţiilor; stabilirea de
planuri pentru construcţii; conversia datelor şi
a programelor informatice; crearea, găzduirea
şi întreţinerea site-urilor web pentru terţi;
decoraţiuni interioare; servicii de design
vestimentar; elaborarea de programe;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; inchiriere de calculatoare şi programe
informatice; planificare urbanistică;
proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date; stilism (estetică
industrială); studiul şi dezvoltarea de noi
produse pentru terţi; servicii de protecţie
impotriva viruşilor informatici; autentificarea
operelor de artă; servicii de scanare; proiecte
tehnice, proiecte, evaluări, expertize şi
informaţii tehnice pentru construcţie,
proiectare, instalare şi întreţinere de centre
comerciale şi de divertisment, de suprafeţe
mari de vânzare şi de localuri şi sedii pentru
acestea; oferirea de software nedescărcabil
pentru jocuri de calculator şi jocuri video în
centre de distracţie şi de jocuri; găzduirea de
conţinut multimedia şi de divertisment.Clasa
43: Servicii de alimentaţie publica; servicii de
cazare temporara; furnizarea de alimente si
băuturi; case de vacanta; exploatarea
terenurilor de camping; aprovizionare; servicii
ale barurilor; servicii hoteliere si rezervări de
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hotel; birouri de cazare (hoteluri, pensiuni);
pensiuni; servirea oaspeţilor in cafenele;
cofetarii; cantine; rezervări pentru cazări
temporare; case de oaspeţi; rezervări la
pensiuni; inchiriere de locuri de cazare
temporara; restaurante; serviciile specifice
unui restaurant cu autoservire; restaurante cu
servire rapida si permanenta; inchiriere de
locuri de cazare temporara; inchiriere de săli
de reuniuni; catering; centre de ingrjire a
copiilor; crese; rezervări de locaţii pentru
evenimente; tabere; închirierea de
echipamente de gătit şi veselă; închirierea de
scaune, mese, feţe de masa şi îmbrăcăminte
pentru scaune, sticlărie; închirierea de corturi;
închirierea de construcţii transportabile.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; furnizarea de alimente şi
băuturi; case de vacanţă; exploatarea
terenurilor de camping; aprovizionare; servicii
ale barurilor; servicii hoteliere şi rezervări de
hotel; birouri de cazare (hoteluri, pensiuni);
pensiuni; servirea oaspeţilor în cafenele;
cofetării; cantine; rezervări pentru cazări
temporare; case de oaspeţi; rezervări la
pensiuni; închiriere de locuri de cazare
temporară; restaurante; serviciile specifice
unui restaurant cu autoservire; restaurante cu
servire rapidă şi permanentă; închiriere de
locuri de cazare temporară; închiriere de săli
de reuniuni; catering; centre de îngrjire a
copiilor; creşe; rezervări de locaţii pentru
evenimente; tabere; închirierea de
echipamente de gătit şi veselă; închirierea de
scaune, mese, feţe de masă şi îmbrăcăminte
pentru scaune, sticlărie; închirierea de corturi;
închirierea de construcţii transportabile.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultura.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către

terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
închirierea de îmbrăcăminte; acordarea de
licenţe de proprietate intelectuala; returnare de
obiecte găsite; servicii de pază şi protecţie;
servicii de supraveghere pentru copii mici
(baby sitting); servicii de shopping
personalizat, pentru terţi; servicii de lobby;
servicii de supraveghe pentru animalele de
companie; servicii matrimoniale; servicii de
întâlnire; servicii de aflare a horoscopului;
servicii de mediere; servicii online de reţele
sociale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03879
(151) 13.06.2012
(732) ŞTEFANIA VASILIU, Str. Avrig nr.

63, 021574, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

STEFFI'S GLIMPSES OF THE WORLD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03871
(151) 13.06.2012
(732) S.C. HONEST GENERAL

TRADING S.R.L., Str. Agricultori nr.
121, bl. 82, Sc. 1, Et.2, Ap. 9, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVOSELECT

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270509;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe; arme albe; aparate de
ras.

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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 Aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală.
17 Cauciuc, gutapercă, 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 ,  bitum; construc ţ ii
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.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru curăţare; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
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22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03872
(151) 13.06.2012
(732) S.C. HONEST GENERAL

TRADING S.R.L., Str. Agricultori nr.
121, bl. 82, Sc. 1, Et.2, Ap. 9, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVOSANITARY

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270509;

270515;  
(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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03873
(151) 13.06.2012
(732) S.C. HONEST GENERAL

TRADING S.R.L., Str. Agricultori nr.
121, bl. 82, Sc. 1, Et.2, Ap. 9, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVOTOOLS

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270509;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
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terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe, arme albe; aparate de
ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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 Aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală.
17 Cauciuc, gutapercă, 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 ,  bitum; construc ţ ii
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.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru curăţare; bureţi
metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03874
(151) 13.06.2012
(732) S.C. PANGRAM S.A., Str. Timişorii

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

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

UBERNUTS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
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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 şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03854
(151) 13.06.2012
(732) DINU EMIL CISMARESCU, Str.

Ion Mihalache nr. 47, bl. 16A, sc. A,
ap. 17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LA FERMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03861
(151) 13.06.2012
(732) S.C. INTREPRINDEREA DE

BUNATATI RL S.R.L., Str.
Constantin Sandu Aldea nr. 37,
mansardă, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

La Bonne Bouche Bistro et bar a vins

(591) Culori revendicate:gri, bleu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

clase:
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03862
(151) 13.06.2012
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

NUTRIEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; alimente pentru animale.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; transport, ambalarea şi depozitarea
în special a furajelor pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03863
(151) 13.06.2012
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

VIOI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; alimente pentru animale.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; transport, ambalarea şi depozitarea

în special a furajelor pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03880
(151) 13.06.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

FARES - CEAI DE LA BUNICA

  
(531) Clasificare Viena:020718; 020719;

110304; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ceaiuri medicinale, infuzii şi ceaiuri din
plante medicinale, suplimente alimentare şi
produse farmaceutice din plante medicinale în
orice formă de condiţionare; siropuri, tincturi,
extracte, creme, unguente, capsule,
comprimate, soluţii şi băuturi din plante
medicinale.
30 Ceai şi produse din ceai; ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extracte de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
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nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03881
(151) 13.06.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

THEIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extracte de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03887
(151) 13.06.2012
(732) S.C. AQUA CIUC HARGHITA

S.R.L., Str. Dimitrie Filipescu nr. 2,
judeţul Buzău, 120224, BUZĂU
ROMANIA 

(540)

DEPRESIUNEA CIUCURILOR

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

32 Ape minerale; apă de masă; băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03855
(151) 13.06.2012
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 145A, camera 70,
Judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

SLIMWAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri, produse cosmetice, loţiuni.
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare, produse naturiste (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03864
(151) 13.06.2012
(732) S.C. LONDON VISION S.R.L., Sos.

Olteniţei nr. 140, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BARRIO by the Embassy
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(591) Culori revendicate:roÕu, galben

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240507;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale; cluburi de noapte;
discoteci; servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie); servicii de cazino; jocuri de noroc;
informaţii în materie de divertisment si
recreere; organizare de concursuri de
frumuseţe; music-hall; organizare de baluri;
planificare de recepţii (divertisment);
prezentare, organizare si conducere de
spectacole live.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de bar; servicii de
restaurant; servicii de club, cafenele,
cafenele-restaurant, restaurant cu autoservire,
bufete cu autoservire şi cantine; servicii de
catering; închiriere de săli de reuniune;
închiriere de scaune, mese, veselă, lenjerie de
masă; servicii hoteliere, servicii de rezervare
de spaţii de cazare pentru turişti, pensiuni
pentru animale; închirieri de spaţii de cazare
temporară; servicii oferite de moteluri;
pensiuni; servicii de restaurant cu servire
rapidă; rezervări de hoteluri, pensiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03882
(151) 13.06.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

FARES - AROMFRUCT

  
(531) Clasificare Viena:090119; 250119;

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

clase:
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extracte de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03883
(151) 13.06.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

ANOTIMPURI

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, şi/sau
extracte de ceai, şi/sau fructe, şi/sau
sucuri/extracte de fructe, şi/sau plante
nemedicinale; siropuri din fructe şi/sau plante
nemedicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03856
(151) 13.06.2012
(732) NICULAE CRISTINA, Str.

Alexandru Iacobescu nr. 18, sector 6,
060755, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Royal Holidays

  

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

39 Turism (transport, organizarea de
călătorii).
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03865
(151) 13.06.2012
(732) S.C. LONDON VISION S.R.L., Sos.

Olteniţei nr. 140, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The Embassy Park

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; cluburi de noapte;
discoteci; servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie); servicii de cazino; jocuri de noroc;
informaţii în materie de divertisment si
recreere; organizare de concursuri de
frumuseţe; music-hall; organizare de baluri;
planificare de recepţii (divertisment);
prezentare, organizare şi conducere de
spectacole live.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de bar; servicii de
restaurant; servicii de club, cafenele,
cafenele-restaurant, restaurant cu autoservire,
bufete cu autoservire şi cantine; servicii de
catering; închiriere de săli de reuniune;
închiriere de scaune, mese, veselă, lenjerie de
masă; servicii hoteliere, servicii de rezervare
de spaţii de cazare pentru turişti, pensiuni
pentru animale; închirieri de spaţii de cazare
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temporară; servicii oferite de moteluri;
pensiuni; servicii de restaurant cu servire
rapidă; rezervări de hoteluri, pensiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03888
(151) 13.06.2012
(732) S.C. MIT SECURITY COMPANY

- 2012 S.R.L., Str. I.C.Brătianu, bl.
P9, ap. 1, judeţul Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

S.C. MIT SECURITY COMPANY - 2012
S.R.L

(591) Culori revendicate:grena

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260324;

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

clase:
39 Servicii de transport securizat şi de valori.
41 Organizare cursuri teoretice, practice, de
calificare şi perfecţionare pentru agenţi pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03866
(151) 13.06.2012
(732) S.C. EUROSPORT DHS S.A., Str.

Santuhalm nr. 35 A, judeţul
Hunedoara ,  330004,  DEVA
ROMANIA 

(540)

DHSmart

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de puericultură (cărucioare,
premergătoare, triciclete, scaun de luat masa,
scaun auto, coşuleţe pentru copii, pătuţuri,
balansoare, gentuţe de cărucior, cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03884
(151) 13.06.2012
(732) S.C. JB PARTNERS PUB S.R.L.,

Str. Vidin nr. 73, ap. 1, Încăperea nr.
19, sector 2, , 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)

club&bar bound

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03857
(151) 13.06.2012
(732) S.C. INFOALIMENT S.R.L., Str.

Zmeului nr. 26, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

MEAT. MILK.

(591) Culori revendicate:roz, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03885
(151) 13.06.2012
(732) BICHESCU NICOLETA, Str. 9 Mai,

nr. 82, sc. C, ap. 16, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(732) TOMESCU ION, Str. Tipografilor nr.
8, sc. A, ap. 5, judeţul Bacău, ,
BACĂU 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)

JURNAL DE PRIMAR PENTRU
OAMENI BUNI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03867
(151) 13.06.2012
(732) BUCUR VALENTINA, Str. Moroeni

nr. 7, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HB Hausberg GERMANY

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03858
(151) 13.06.2012
(732) S.C. VILCEA MG S.R.L., Str. Crişan

nr. 37, judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

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

(540)

FELU' 1

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 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.
31 Cereale si produse agricole, horticole şi
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03859
(151) 13.06.2012
(732) S.C. FORPEOPLE S.R.L., Str.

Episcopiei nr. 5, et. 2, ap. 5, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

for people

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03860
(151) 13.06.2012
(732) S.C. MILLENIUM TAXI 2000 RO

S.R.L., Str. Sf. Niceta nr. 6, et. 3,
sector 2, 023744, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAXI 2000

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260411;

260418; 270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜




