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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 7/2012/saptamana 27
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03443
04.07.2012 AMIT LEVIN G.G.A Galil Genetic Analysis

Romania

2 M 2012
04194

04.07.2012 PANDELE LIVIU GINGER BULL

3 M 2012
04208

02.07.2012 ACOCIATIA CLUB SPORTIV
SCOALA DE FOTBAL
PRIMAVERA DEVA

Asociatia Club Sportiv Scoala de
Fotbal Primavera Deva

4 M 2012
04254

29.06.2012 S.C. MARSHAL FORCE
SECURITY S.R.L.

MARSHAL FORCE SECURITY

5 M 2012
04269

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS SPICE GIRLS

6 M 2012
04255

29.06.2012 FUNDATIA UNIVERSITARA
CAROL DAVILA

Journal of Medicine and Life Clinical
Medicine Editor-in-chief

7 M 2012
04256

29.06.2012 S.C. LABORMED PHARMA S.A. ALZMAN

8 M 2012
04270

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS TOPLESS

9 M 2012
04257

29.06.2012 S.C. PANITRANS S.R.L. Sânziene pentru tine Cornuleţe cu
gem

10 M 2012
04271

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS UNIVERSITATE

11 M 2012
04258

29.06.2012 S.C. PANITRANS S.R.L. Sânziene pentru tine Pişcoturi de
casă

12 M 2012
04286

29.06.2012 MOD-ELLE COMPANY S.R.L. FLORISSETE

13 M 2012
04297

29.06.2012 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

Fares 1929 profesioniştii plantelor
HEMORSAN

14 M 2012
04272

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS TOP MODEL

15 M 2012
04259

29.06.2012 S.C. 11 METRI S.R.L. 11 metri

16 M 2012
04273

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS LENJERIE

17 M 2012
04260

29.06.2012 S.C. EASTERN DIGITAL S.R.L. e ATLAS

18 M 2012
04274

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS TRICOURI UDE



Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2012
04261

29.06.2012 S.C. HIPOCRAT PLUS S.R.L. CĂSUŢA DIN PĂDURE VINO SĂ
CRESTEM ÎMPREUNĂ !

20 M 2012
04262

29.06.2012 S.C. CHEMTECH S.R.L. SucraSTEV

21 M 2012
04287

29.06.2012 S.C. ARPEMIX-CONSULT
BROKER DE ASIGURARE
S.R.L.

arpemiXconsult BROKER DE
ASIGURARE

22 M 2012
04275

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS LONG LEGS

23 M 2012
04263

29.06.2012 CRISTIAN RADUCA GOZZA

24 M 2012
04288

29.06.2012 S.C. DEPRESTĂRI K2 S.R.L. spital veterinar K2 kisallatkorhaz Dr.
KONDOR ATTILA

25 M 2012
04276

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS BEACH PARTY

26 M 2012
04264

29.06.2012 SANZIANU NICU-SEVERIN Premian

27 M 2012
04277

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS POOL PARTY

28 M 2012
04298

29.06.2012 S.C. ANCHOR GRUP S.A. ANCHOR FUN TIME

29 M 2012
04289

29.06.2012 S.C. YURTA-PROD S.R.L. YURTA SUCCES ÎN GRĂDINĂRIT!

30 M 2012
04265

29.06.2012 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

COLOCVIU la Roma

31 M 2012
04266

29.06.2012 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

COLOCVIU la Atena

32 M 2012
04278

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS BIG TITS

33 M 2012
04267

29.06.2012 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

COLOCVIU la Moscova

34 M 2012
04279

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS PERFECT ASS

35 M 2012
04299

29.06.2012 S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. KRAUTER REMEDIUM Magic Roll
UITĂ DE DURERE! BIO ORIGINAL
PRODUKT LifeCare

36 M 2012
04290

29.06.2012 S.C. PERFECT TOOLS IMPEX
S.R.L.

Perfect Tools For the PERFECT
edge Scule şi accesorii pentru
prelucrări prin aşchiere

37 M 2012
04268

29.06.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS HOT GIRLS
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38 M 2012
04280

29.06.2012 ASOCIATIA EUROPEANA A
DREPTURILOR OMULUI
"AEDO" UNIUNEA
EUROPEANA HUMAN
RIGHTS-SPECIAL AGENT 002

ASOCIATIA EUROPEANA AEDO
DREPTURILE OMULUI ÎN
SPRIJINUL ETNIILOR

39 M 2012
04300

29.06.2012 ALLBIZZ MANAGEMENT S.R.L. ALLBIZZ TRAVEL

40 M 2012
04281

29.06.2012 DANIEL IAVORSZKY goMobi.ro

41 M 2012
04291

29.06.2012 S.C. U.S.E. SYSTEMS S.R.L. U.S.E. SYSTEMS

42 M 2012
04282

29.06.2012 S.C. DAILY BRANDS S.R.L. DAILY BRANDS

43 M 2012
04301

29.06.2012 S.C. BACKSTAGE LIGHTS
INTERNATIONAL S.R.L.

DIESEL

44 M 2012
04302

29.06.2012 S.C. ILVAS S.A. VIO IAURT GRECESC

45 M 2012
04292

29.06.2012 S.C. ABEONA S.R.L. abeona FREE SPIRIT OF TRAVEL

46 M 2012
04303

29.06.2012 SONNENTOR
Krauterhandelsgesellschaft
m.b.H

Înger Păzitor

47 M 2012
04304

29.06.2012 SONNENTOR
Krauterhandelsgesellschaft
m.b.H

Îngeraşii Ştrengari

48 M 2012
04293

29.06.2012 FĂRÂMA SILVIU-IULIAN
DAN CRISTIAN-PETRU

MK PRODUCTION STUDIO

49 M 2012
04305

29.06.2012 SONNENTOR
Krauterhandelsgesellschaft
m.b.H

Voie Bună

50 M 2012
04306

29.06.2012 SONNENTOR
Krauterhandelsgesellschaft
m.b.H

Încearcă Toate-s Bune!

51 M 2012
04307

29.06.2012 ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A
ELECTRICIENILOR

AREL

52 M 2012
04294

29.06.2012 S.C. DYNAVIT IMPEX S.R.L. Dynavit impex S.R.L.

53 M 2012
04308

29.06.2012 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. teki

54 M 2012
04309

29.06.2012 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. Teki

55 M 2012
04310

29.06.2012 S.C. TPC SPIKE SECURITY
S.R.L.

TPC SPIKE SECURITY

56 M 2012
04295

29.06.2012 S.C. BEST TEAM SECURITY
EMA GUARD S.R.L.

Ema Guard Best Team Security



Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

4

57 M 2012
04296

29.06.2012 S.C. PREFERA FOODS S.A. MENIU

58 M 2012
04320

02.07.2012 S.C. CAMP FISHING S.R.L. Secret

59 M 2012
04321

02.07.2012 S.C. MARATHON
DISTRIBUTION GROUP S.R.L.

Patimagic Umplutura pentru prajituri

60 M 2012
04312

02.07.2012 S.C. BRAINWAVE
COMMUNICATION S.R.L.

IRUN

61 M 2012
04322

02.07.2012 SULTAN ROXANA IULIA PRIETENI PENTRU SUFLET

62 M 2012
04311

02.07.2012 S.C. BRAINWAVE
COMMUNICATION S.R.L.

ITRI

63 M 2012
04313

02.07.2012 S.C. BRAINWAVE
COMMUNICATION S.R.L.

IBIKE

64 M 2012
04323

03.07.2012 S.C. POLIVIZMED S.R.L. SANOVIL

65 M 2012
04324

02.07.2012 S.C. IDEAL TECH S.R.L. IDEALL

66 M 2012
04329

02.07.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Cont Antreprenor Comod BCR

67 M 2012
04314

02.07.2012 S.C. BRAINWAVE
COMMUNICATION S.R.L.

ILEGEND

68 M 2012
04330

02.07.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Cont Antreprenor Simplu BCR

69 M 2012
04325

02.07.2012 ANDY AUGUSTIN SZEKELY

70 M 2012
04326

02.07.2012 DANILIUC ANGELA Decopulse THE HOMEPAGE of
HOME DESIGN

71 M 2012
04331

02.07.2012 S.C. VIANEO NETWORKS
S.R.L.

AUTOBIS

72 M 2012
04327

02.07.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Cont Antreprenor Practic BCR

73 M 2012
04328

02.07.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Cont Antreprenor Oportun BCR

74 M 2012
04332

02.07.2012 S.C. CPB ALARM SYSTEMS
S.R.L.

CPB ALARM SYSTEMS

75 M 2012
04315

02.07.2012 S.C. AMM DESIGN S.R.L. CUPA CORPORATIILOR

76 M 2012
04333

02.07.2012 SIMA MIHAI FLORENTIN Vida Travel
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77 M 2012
04338

02.07.2012 S.C. DERPAN S.R.L. Delly

78 M 2012
04334

02.07.2012 S.C. COMMODITIES S.R.L. X-drink

79 M 2012
04318

02.07.2012 S.C. VIE VIN VINJU MARE
S.R.L.

VM Vinul Mirilor Un pahar cu vin
Două inimi, o singură dragoste Două
promisiuni, un legământ Două vieţi
devin una

80 M 2012
04335

02.07.2012 S.C. COMMODITIES S.R.L. ACID

81 M 2012
04319

02.07.2012 S.C. CLINICA SANOVIL S.R.L. SANOVIL

82 M 2012
04336

02.07.2012 S.C. TNV SECURITY S.R.L. TNVS

83 M 2012
04339

02.07.2012 S.C. TMD DERIVA GROUP
S.R.L.

REZITERM

84 M 2012
04337

02.07.2012 S.C. RHEA SECURITY S.R.L. RS RHEA SECURITY

85 M 2012
04342

02.07.2012 S.C. HELIOS MEDICAL &
DENTAL S.R.L.

HELIOS MEDICAL & DENTAL

86 M 2012
04340

02.07.2012 S.C. TMD DERIVA GROUP
S.R.L.

FABRICA DE GEAMURI

87 M 2012
04343

02.07.2012 GARANTI BANK S.A. BancoSmart Garanti

88 M 2012
04341

02.07.2012 S.C. KALEIDOSCOPE MEDIA
S.R.L.

EFECTUL WOW!

89 M 2012
04346

03.07.2012 S.C. TERRA GERMUNDIS
S.R.L.

TERRA AVIS

90 M 2012
04351

03.07.2012 S.C. SECURITY BLACK WATER
S.R.L.

B BLACK WATER SECURITY

91 M 2012
04347

03.07.2012 S.C. IFANTIS ROMANIA S.A. FUENTO

92 M 2012
04356

03.07.2012 OMG TRADING LIMITED Innobuild Innovation Builds Future

93 M 2012
04357

03.07.2012 VETRILĂ I. ANGELA - CABINET
DE TEHNICĂ DENTARĂ

CITD CABINET INDIVIDUAL
TEHNICA DENTARA VETRILĂ
ANGELA

94 M 2012
04348

03.07.2012 TALLY WEIJL HOLDING AG TOTALLY SEXY

95 M 2012
04353

03.07.2012 S.C. BIO FAMILY
INVESTMENTS S.R.L.

BIO FAMILY CARE ABOUT FOOD
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96 M 2012
04358

03.07.2012 S.C. PARFUM & LUXURY
ACCESSORIES S.R.L.

D&P Bijoux

97 M 2012
04349

03.07.2012 S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. ECHANGE STANDARD

98 M 2012
04354

03.07.2012 BUDEANU RADU IOAN CANCAN.RO

99 M 2012
04359

03.07.2012 S.C. GEROCOSSEN S.R.L. MELKFORT SKIN EXPERT

100 M 2012
04350

03.07.2012 FOTBAL CLUB VIITORUL MIHAI
GEORGESCU CLUJ-NAPOCA

V FC VIITORUL MIHAI
GEORGESCU CLUJ-NAPOCA 2012

101 M 2012
04361

03.07.2012 S.C. POLICOLOR S.A. SOLVOXOL

102 M 2012
04362

03.07.2012 S.C. POLICOLOR S.A. GRUANT

103 M 2012
04360

03.07.2012 S.C. ALBALACT S.A. Din 1971. Unt de masa. Albalact

104 M 2012
04364

03.07.2012 S.C. VITASAN IMPEX GRUP
S.R.L.

BOBA BUBBLE TEA

105 M 2012
04365

03.07.2012 S.C. FAVISAN S.R.L. BRÎNCA URSULUI FAVISAN

106 M 2012
04398

04.07.2012 AMARIEI CORNELIU CONGRES OF ORODENTAL
HEALTH AND MANAGEMENT IN
THE BLACK SEA EUROREGION

107 M 2012
04399

04.07.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

REVITANERW

108 M 2012
04384

04.07.2012 S.C. NORIGINE SYSTEMS
S.R.L.

MARKETING INTELLIGENCE
CLOUD

109 M 2012
04393

04.07.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI

110 M 2012
04385

04.07.2012 S.C. CARGO COURIER
EXPRESS 2012 S.R.L.

Cargo Courier Express Your
package, our business

111 M 2012
04366

04.07.2012 CLUBUL SPORTIV TURNU
SEVERIN

CLUBUL SPORTIV TURNU
SEVERIN

112 M 2012
04394

04.07.2012 S.C. MYTREATMENT S.R.L. My Treatment Servicii Medicale
Acasă

113 M 2012
04386

04.07.2012 CÎMPEANU DAN VASILE TRANSILVANIA YOUTH CUP

114 M 2012
04395

04.07.2012 S.C. BONTIMES S.R.L.
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115 M 2012
04375

04.07.2012 KASTAMONU ENTEGRE AGAC
SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI

kastamonu Romania

116 M 2012
04376

04.07.2012 KASTAMONU ENTEGRE AGAC
SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI

TECHNOLAM MELAMIN KAPLI
YONGALEVHA MELAMINE FACED
CHIPBOARD

117 M 2012
04387

04.07.2012 S.C. GENERAL PROIECT S.R.L. INCANDESCENT

118 M 2012
04377

04.07.2012 KASTAMONU ENTEGRE AGAC
SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI

TECHNOPAN YONGALEVHA
CHIPBOARD

119 M 2012
04396

04.07.2012 JOHNSON & JOHNSON OLYSAL

120 M 2012
04368

04.07.2012 BYBLOS S.R.L. programatica

121 M 2012
04397

04.07.2012 PAVEL TEOFAN nviLight

122 M 2012
04378

04.07.2012 S.C. BROKER TRADING
BUSINESS S.R.L.

casa iancu

123 M 2012
04388

04.07.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI BOUQUETTE

124 M 2012
04369

04.07.2012 S.C. DEMATEO ATELIER S.R.L. the cupcake company stephany's

125 M 2012
04370

04.07.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Accente BCR

126 M 2012
04371

04.07.2012 RUSANDA COJOCARU BOOKLETTA

127 M 2012
04379

04.07.2012 STANCU ANCA LUCIA M MediereNet

128 M 2012
04372

04.07.2012 S.C. ADIDRAD COM S.R.L. ADIDRAD

129 M 2012
04389

04.07.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI GRAND'OR

130 M 2012
04390

04.07.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI GRAND'OR

131 M 2012
04373

04.07.2012 S.C. ORVELL S.R.L. MALNAŞ AQUA TELLURIS ANNO
1904

132 M 2012
04391

04.07.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI CHOCOVENTURE

133 M 2012
04392

04.07.2012 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI CHOCOVENTURE
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134 M 2012
04381

04.07.2012 WAVE PHARMA LIMITED TOP-ACID

135 M 2012
04374

04.07.2012 S.C. NIBO EXPERT S.R.L. NIBO BACKUP

136 M 2012
04383

04.07.2012 S.C. AN AKTIV NETWORKS
S.R.L.

MY DESK
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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 7/2012/27
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04220
28.06.2012 DASCALU VLAD GOOBIX

2 M 2012
04221

28.06.2012 DASCALU VLAD TSZU

3 M 2012
04222

28.06.2012 DASCALU VLAD GSP RATING

4 M 2012
04223

28.06.2012 S.C. PARTNERSHIP S.R.L. JACK DANIEL'S BLACKOUT
BRUNCH The night starts earlier ! As
early as ... 13,00 hours

5 M 2012
04224

28.06.2012 DRAGOMIRESCU MARIUS
PAUL

PENSIUNEA PRESTIGE

6 M 2012
04225

28.06.2012 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

VARIHEM POLIPHARMA

7 M 2012
04226

28.06.2012 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

3 LAXIV POLIPHARMA

8 M 2012
04227

28.06.2012 S.C. FERROITAL BIVOLARI
S.R.L.

net TU ŞTII CÂND, NOI ŞTIM UNDE

9 M 2012
04229

28.06.2012 S.C. REFLEX S.R.L. solvi

10 M 2012
04230

28.06.2012 MIRON VASILE REPERE IMOBILIARE

11 M 2012
04231

28.06.2012 MIRON VASILE CUBIT

12 M 2012
04232

28.06.2012 S.C. ASIL S.R.L. PASSAGE

13 M 2012
04233

28.06.2012 FUNDATIA CULTURALA
REMEMBER ENESCU

REMEMBER ENESCU

14 M 2012
04234

28.06.2012 S.C. ERPOS S.R.L. AVILYS

15 M 2012
04235

28.06.2012 S.C. SPEED S.R.L. CASTELUL SOARELUI

16 M 2012
04236

28.06.2012 S.C. SPEED S.R.L. DUNAREA ALBASTRA

17 M 2012
04237

28.06.2012 S.C. EUROPRO IMPORT
HOUSE S.R.L.

DE LA MICUL FERMIER

18 M 2012
04238

28.06.2012 S.C. COSELI S.A. BUDDY
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19 M 2012
04239

28.06.2012 MONA MUŞAT WWW.ALETHEEA.RO

20 M 2012
04240

28.06.2012 MONA MUŞAT ŞCOALA PRIVATĂ ALETHEEA

21 M 2012
04241

28.06.2012 MONA MUŞAT ALETHEEA

22 M 2012
04242

28.06.2012 MONA MUŞAT ALETHEEA ŞCOALA PRIVATĂ

23 M 2012
04243

28.06.2012 MIAO RONGSHENG Peking Duck

24 M 2012
04244

28.06.2012 S.C. OPTIMEAT S.R.L. DENK

25 M 2012
04245

28.06.2012 S.C. WINTECH PVC S.R.L. SAKELLI WOOD COMPOSITE
DOORS

26 M 2012
04246

28.06.2012 SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD.

PROLECTUS

27 M 2012
04247

28.06.2012 VISA EUROPE LIMITED Card de masă

28 M 2012
04248

28.06.2012 S.C. PLASTOR S.A. P ROMANIA PLASTOR

29 M 2012
04249

28.06.2012 S.C. PLASTOR S.A. P ROMANIA PLASTOR

30 M 2012
04250

28.06.2012 S.C. PLASTOR S.A. PLASTOR

31 M 2012
04251

28.06.2012 S.C. ANTREPRENOR S.R.L. M MAGNUM SNAGOV HOTEL &
RESORT

32 M 2012
04252

28.06.2012 S.C. DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE S.R.L.

ORA de lectură

33 M 2012
04253

28.06.2012 S.C. DIDACTICA PUBLISHING
HOUSE S.R.L.

Sunt imbatabil
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(210) M 2012 03443
(151) 04.07.2012
(732) AMIT LEVIN, St. 172 Alon Hagalil,

17920, HARBAIM ISRAEL 

(540)

G.G.A Galil Genetic Analysis Romania

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(pantone 7545 C)

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260201;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04194
(151) 04.07.2012
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

GINGER BULL

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030402; 090110;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04208
(151) 02.07.2012
(732) ACOCIATIA CLUB SPORTIV

S C O A L A  D E  F O T B A L
PRIMAVERA DEVA, Bd. Decebal
bl. 14, ap. 15, sc. B, judeţul
Hunedoara ,  330165,  DEVA
ROMANIA 

(540)

Asociatia Club Sportiv Scoala de Fotbal
Primavera Deva

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04254
(151) 29.06.2012
(732) S .C .  M ARS H A L  FORCE

SECURITY S.R.L., Str. Arţarului nr.
18B, parter, Camera 1, judeţul Argeş,
, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

MARSHAL FORCE SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:010102; 240115;
290104;  

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

45 Pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04269
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS SPICE GIRLS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04255
(151) 29.06.2012
(732) FUNDATIA UNIVERSITARA

CAROL DAVILA, Bd. Eroii Sanitari
nr. 8, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Journal of Medicine and Life Clinical
Medicine Editor-in-chief

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:200702; 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 04256
(151) 29.06.2012
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.,

Bd. Theodor Pallady nr. 44 B, sector
3, 032266, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ALZMAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04270
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

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

41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04257
(151) 29.06.2012
(732) S.C. PANITRANS S.R.L., Str.

Principală bl. A10, sc. F, ap. 1, Judeţul
Vâlcea, 247030, BERBEŞTI
ROMANIA 

(540)

Sânziene pentru tine Cornuleţe cu gem

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

  
(531) Clasificare Viena:080108; 290115;  

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie,
panificaţie, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, îngheţată
comestibilă;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; lanţ de magazine; distribuţie;
reţea de distribuţie; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, inclusiv administrare business.
39 Transport; transport intern şi internaţional;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; organizarea de călătorii;
servicii ale unor case de expediţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04271
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS UNIVERSITATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04258
(151) 29.06.2012
(732) S.C. PANITRANS S.R.L., Str.

Principală bl. A10, sc. F, ap. 1, Judeţul
Vâlcea,  247030, BERBEŞTI
ROMANIA 

(540)

Sânziene pentru tine Pişcoturi de casă

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

  
(531) Clasificare Viena:080125; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie,
panificaţie, cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, îngheţată
comestibilă;zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri

(condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; lanţ de magazine; distribuţie;
reţea de distribuţie; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, inclusiv administrare business.
39 Transport; transport intern şi internaţional;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; organizarea de călătorii;
servicii ale unor case de expediţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04286
(151) 29.06.2012
(732) MOD-ELLE COMPANY S.R.L.,

Şos. Vergului nr. 18, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLORISSETE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04297
(151) 29.06.2012
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares 1929 profesioniştii plantelor
HEMORSAN

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic. 
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, ovule, supozitoare din
plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04272
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS TOP MODEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04259
(151) 29.06.2012
(732) S.C. 11 METRI S.R.L., Str. Miresei

nr. 10, ap. 5, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

11 metri
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(591) Culori revendicate:verde, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:070509; 210301;

270524; 270711; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04273
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS LENJERIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04260
(151) 29.06.2012
(732) S.C. EASTERN DIGITAL S.R.L.,

Str. Vasile Lucaci nr. 4, judeţul Timiş,
300051, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

e ATLAS

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260401; 260402;

270515; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a accesoriilor pentru: telefoane mobile,
aparate foto/video; a accesoriilor şi
componentelor pentru calculatoare fixe şi
portabile (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Depozitare, ambalare de accesorii telefoane
mobile, accesorii aparate foto/video; accesorii
şi componente pentru calculatoare fixe şi
portabile.
42 Proiectare, elaborare, dezvoltare programe
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04274
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS TRICOURI UDE

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

41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04261
(151) 29.06.2012
(732) S.C. HIPOCRAT PLUS S.R.L., Bd.

1 Mai nr. 84, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

CĂSUŢA DIN PĂDURE VINO SĂ
CRESTEM ÎMPREUNĂ !

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

  
(531) Clasificare Viena:011511; 040504;

040505; 070124; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04262
(151) 29.06.2012
(732) S.C. CHEMTECH S.R.L., Bd.

Alexandru Obregia nr. 37, bl. O1, sc.
4, ap. 131, sector 4, , 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)

SucraSTEV

(591) Culori revendicate:maro, verde

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270502;

270507; 290112;  
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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 04287
(151) 29.06.2012
(732) S.C.  ARPEMIX-CONSULT

BROKER DE ASIGURARE S.R.L.,
Str. Prundului nr. 41, ap. 4, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

arpemiXconsult BROKER DE
ASIGURARE

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; inclusiv analiză financiară, servicii
de brokeraj de asigurări, acţiuni şi proprietăţi,

servicii în domeniul asigurărilor, cum sunt
serviciile asigurate de brokeri de asigurări,
consultaţii în domeniul asigurărilor, informaţii
în domeniul asigurărilor, asigurări contra
accidentelor, asigurări de boală, curtaj în
asigurări, asigurări maritime, servicii de plată
a pensiilor, asigurări de viaţă.
42 Creare şi menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04275
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS LONG LEGS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04263
(151) 29.06.2012
(732) CRISTIAN RADUCA, Str. Libertăţii

nr. 27, Sat Căţelu, judeţul Ilfov, ,
COM. GLINA ROMANIA 

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

(540)

GOZZA

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011501; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04288
(151) 29.06.2012
(732) S.C. DEPRESTĂRI K2 S.R.L., Str.

Lazăr Mihai nr. 36, jud. Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

spital veterinar K2 kisallatkorhaz Dr.
KONDOR ATTILA
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

clase:
44 Servicii veterinare specifice unui spital
veterinar; servicii de igienă şi frumuseţe
pentru animale inclusiv curăţarea şi îngrijirea
animalelor de companie, perierea animalelor
de companie, toaleta animalelor, asistenţă
veterinară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04276
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS BEACH PARTY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04264
(151) 29.06.2012
(732) SANZIANU NICU-SEVERIN, Str.

Mitropolit Varlaam nr. 7, bl. C3,
mansardă, ap. 20, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Premian

(591) Culori revendicate:auriu închis

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270507;

290102;  
(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 04277
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS POOL PARTY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04298
(151) 29.06.2012
(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

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate 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;
extinctoare; dispozitive de protecţie, de uz
personal ,  împotr iva  accidente lor ;
acumulatoare electrice; aerometre;
amplificatoare; instrumente de alarmă; anozi,
antene; maşini de măsurat şi sortat bani;
busole; programe de calculator; cartele
magnetice; cartele magnetice de identificare;
uporturi de date magnetice si 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; muzica descarcabila;
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; carduri magnetice sau 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, audiovizuale şi video descărcabile;
filme cinematografice expuse; software;
televizoare; software pentru jocuri
(descărcabil); software interactiv descărcabil
pentru divertisment; software pentru săli de
jocuri (descărcabil); software descărcabil;
dispozitive portabile de traducere; alarme de
incendiu; maşini de calculat; case de marcat;
îmbrăcăminte protectoare împotriva
accidentelor şi focului; mecanisme pentru
aparate operate cu monede; programe pentru
jocuri pe calculator; calculatoare, inclusiv
laptopuri; detectoare; detectoare de fum;
aparate de diagnosticare (nu în scopuri
medicale); costume de scafandru; etichete
electronice pentru bunuri; brăţări de
identificare magnetice şi codificate; mănuşi de
protecţie contra accidentelor; ochelari de
protecţie pentru sport; căşti (ascultat); căşti de
protecţie pentru sport; costume de protecţie
pentru aviatori; holograme; carduri de
identificare magnetice; maşini de facturare;
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magneţi (decorativi); microfoane; plase de
protecţie împotriva accidentelor; aparate de
pontat parcarea; semne pentru drumuri,
luminoase sau mecanice; aparate
walkie-talkie; aparate de afişaj publicitar
mecanice sau luminoase; panouri publicitare
luminoase sau mecanice; echipament pentru
karaoke; colaci de salvare; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric.
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;
ceasuri.
16 Hârtie, carton, produse din aceste materiale
necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii; publicaţii periodice;
cărţi; reviste; ziare; 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 în 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; 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 din hârtie sau
carton (nu magnetice sau codificate); carduri
din hârtie sau carton (nu magnetice sau
codificate); cartele telefonice din hârtie sau
carton (nu magnetice sau codificate);
reprezentări grafice; reproduceri grafice;

broşuri; cărţi de vizită; vederi poştale; carduri
de discount din hârtie sau carton, altele decât
cele magnetice sau codificate; albume; flyere;
flyere publicitare; flyere conţinând diverse
informaţii; pliante; afişe; voucher-ere; carduri
pentru cadouri din hârtie sau carton (material
tipărit).
18 Piei de animale; geamantane şi valize;
genţi; genţi de scoală; genţi pentru sport;
poşete; rucsacuri; portofele; umbrele, umbrele
de soare, bastoane; bice şi articole de şelărie;
îmbrăcăminte pentru animalele de companie;
zgărzi pentru animale.
25 Îmbrăcăminte pentru femei, bărbaţi şi
copii; încălţăminte pentru femei, bărbaţi,
copii; articole care servesc la acoperirea
capului pentru pentru femei, bărbaţi, copii;
costume de Halloween; costume de carnaval;
costume populare; costume pentru copii
(dress-up play); îmbrăcăminte pentru jocurile
de wresling; costume de baie; costume de
dans; îmbrăcăminte de seară; lenjerie de corp;
uniforme; pantofi de golf; îmbrăcăminte
pentru automobilişti; îmbrăcăminte din piele;
mănusi; haine pentru sport; pantofi de sport;
costume de schi; încălţăminte de schi;
combinezoane de schi nautic; pantaloni,
cămăşi şi fuste pentru golf.
28 Jocuri; jucării; aparate de amuzament
acţionate cu monede şi/sau automate; aparate
de antrenament sportiv; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; jocuri
de cărţi; dart; jocuri cu zaruri; sah; jocuri mah
jong; jocuri de masă; jocuri de construcţii;
jocuri de dame; jocuri de table; jocuri de
ruletă; jocuri de domino; jetoane pentru jocuri;
jocuri automate cu fisă; jocuri de acţiune de
îndemanare; jucării pentru animalele
domestice; jocuri automate; jocuri mecanice;
dispozitive de divertisment folosite în sălile de
jocuri; maşinării şi aparate pentru jocuri de
popice; jocuri electronice; aparate pentru
jocuri; jocuri de masă electronice; jocuri de
societate; aparate pentru jocuri video; jocuri
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sportive; aparate pentru body building şi body
training; maşini pentru jocuri de noroc; maşini
pentru jocuri video; jocuri portabile cu
display-ul din cristal lichid; piscine (articole
de joacă); articole pentru jocuri de paintball
(muniţie, puşti pentru paintball); articole
pentru jocul de biliard (mese, tacuri, bile,
cretă pentru tacuri); taloane de bingo; confetti;
păpuşi; articole pentru păpuşi (biberoane,
case, camere, haine, decoraţiuni pentru
păpuşi); biciclete fixe de antrenament; aparate
şi maşini pentru parcuri şi centre de distracţie;
carusele; echipament pentru locurile de joacă
pentru copii; leagăne; tobogane; cutii cu nisif
(echipament pentru locurile de joacă); articole
de pescuit; echipament de pescuit; undiţe
pentru pescuit; momeli artificiale pentru
vânătoare sau pescuit; jocuri de puzzle;
marionete (păpuşi); măşti de jucărie; pistoale
de jucărie; mingi; jucării de plus şi plastic;
aparate pentru crearea baloanelor de săpun
(jucării); glume practice; maşinuţe de jucărie;
căluţi de legănat; patine cu role; patine cu
rotile; patine de gheată; skateboards; schiuri;
rame de schi; beţe de schi; ceară pentru schi;
legături de schi; schiuri nautice; schiuri pentru
surfing; plăci de surfing; planşe de surfing;
sănii (articole de joacă şi sport); labe de înot;
jucării gonflabile pentru piscine; veste pentru
înot; colaci de înot pentru agreement;
trambuline; articole pentru scrimă, şi anume
arme, mănuşi, măşti; cărţi de joc; roţi de
ruletă; articole pentru practicarea golfului.
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 următoarelor
produse: îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
de acoperit capul, accesorii de îmbrăcăminte,

bijuterii, gablonţuri, parfumuri, cosmetice,
produse de întreţinere a igienei, produse de
curăţat, maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse
de papetărie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi
hrană destinate animalelor de companie,
produse alimentare destinate consumului
uman, băuturi alcoolice şi nealcoolice, apă,
mobilă, veselă, decoraţiuni pentru casă, flori,
arbuşti, ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun,
animale vii, bagaje, genţi, covoare, carpete,
lenjerie de pat şi masă, ceasuri, ochelari de
soare, DVD-uri, CD-uri, aparate fotografice şi
cinematografice, instrumente pentru
fotografiat, instrumente muzicale, vopsele,
lumânări, obiecte de artă, alimente pentru
sugari, scutece pentru sugari, scule şi
instrumente de mână acţionate manual,
tacâmuri de masă, aparate de ras, arme albe,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor,
software pentru calculatoare, aparate şi
instrumente medicale şi veterinare, aparate de
încălzit, aparate de iluminat, aparate de gătit,
instalaţii sanitare, vehicule, arme de foc,
focuri de artificii, umbrele, bastoane, oglinzi,
rame, perii, piepţeni, obiecte din sticlă, cristal,
porţelan, corturi, saci de dormit, nasturi,
dantele, broderii, şireturi, copci, flori
artificiale, fire de uz textile, seminţe, plante,
tapete murale, parchet, gresie, faianţă, perdele
(exceptând transportul lor) 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, supermarket-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 pentru terţi;
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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 comerciala 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;
agenţii de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiză
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 şi reţele de
magazine, mall-uri; publicitate pentru servicii
de shopping personalizat; publicitate pentru
săli de jocuri, centre de divertisment, centre de
jocuri, 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 (îndrumări în
conducerea şi administrarea lor) pentru
magazine en gros şi en detail, mall-uri, centre
de distracţie, săli de jocuri, parcuri tematice
sau de distracţie; gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi;
servicii de urmărire şi monitorizare a
mărfurilor (control al stocurilor de marfă);
prelucrare administrative pentru cereri 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
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discount; servicii comerciale online în cadrul
cărora vânzătorul publica produsele care
urmează a fi licitate, iar licitaţia are loc pe
internet; furnizare de ghiduri publicitare
online dotate cu funcţie de căutare pentru
mărfuri şi servicii ale altor comercianţi online
de pe internet; compararea serviciilor de
shopping; organizarea, funcţionarea şi
supravegherea vânzărilor, precum şi a
sistemelor de stimulare promoţionale;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compoziţia,
compilarea sau sistematizarea comunicării
scrise şi înregistrării, şi, de asemenea,
compilarea datelor matematice sau statistice;
administraţie comercială cu privire la
licenţierea de bunuri şi servicii; 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 promotionale
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
psihologică pentru selectarea de personal;
dactilografiere; stenografie; compilarea de
statistici; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
mall-uri, magazine, centre comerciale, centre
de distracţie, săli de jocuri, centre de jocuri,
parcuri de distracţie, parcuri acvatice;
organizarea de campanii de promovare pentru
mall-uri, magazine, centre comerciale, centre

de distracţie, parcuri de distracţie; organizarea
de campanii publicitare şi de promovare
pentru servicii imobiliare; publicitate pentru
filme cinematografice; planificarea şi
supravegherea dezvoltării organizaţionale a
societăţilor comerciale; întermedierea de
contracte pentru terţi, privind vânzarea şi
cumpărarea de mărfuri; intermedierea de
contracte pentru terţi, privind prestarea de
servicii; negociere de afaceri comerciale
pentru terţi; servicii de call center, pentru terţi.
36 Servicii de asigurări; servicii de asigurări
în domeniul imobiliar; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare;
finanţarea de proiecte de construcţii (servicii
financiare); administrarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare de
imobile, şi anume servicii de închirieri,
estimare a bunurilor imobiliare şi finanţare;
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; concesionări de bunuri
imobiliare; încheiere de contracte de
închiriere; credite pentru contracte de
închiriere; estimări financiare de costuri de
reparaţii; estimări financiare; agenţii de
încasare a creanţelor; curtaj în proprietăţi
imobiliare; emitere de bonuri valorice;
estimări financiare imobiliare; estimări
imobiliare; estimări de obiecte de artă;
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 comerciale, inclusiv: spaţii în mall-uri,
spaţii în centre comerciale, spaţii în centre de
divertisment şi/sau centre de jocuri, spaţii în
parcuri de distracţie şi/sau tematice, spaţii în
săli de jocuri; închirieri de proprietăţi
imobiliare; închirieri de exploatări agricole;



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

împrumuturi pe bază de ipotecă; servicii
financiare legate de ipoteci; finanţarea
imprumuturilor şi ipotecilor; 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; colectarea de debite din închrierea
de imobile; cumpărarea de proprietăţi
imobiliare pentru alţii; servicii de
management pentru investiţii imobiliare;
servicii de oferite de trusturi de investiţii,
holdinguri; servicii de vânzare şi cumpărare
de valută; managementul financiar al
societăţilor de portofoliu; 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
certificate pentru cadouri (semne de valoare);
emiterea de semne de valoare; evaluări de
proprietăţi imobiliare; 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; servicii de management în
domeniul imobiliar cu privire la locuri de
divertisment; furnizarea de fonduri pentru
cumpărarea în rate şi pentru leasing; servicii
de sponsorizare financiară; împrumuturi
financiare; fonduri de investiţii şi
economisire; leasing imobiliar; leasing de
apartamente; leasing de spaţii comerciale,
inclusiv: spaţii în mall-uri, spaţii în centre
comerciale, spaţii în outlet-uri de retail, spaţii
în centre de divertisment şi/sau centre de
jocuri, spaţii în parcuri de distracţie şi/sau

tematice, spaţii în săli de jocuri; leasing cu
privire la automobile (finanţare pentru);
finanţare pentru leasing; servicii imobiliare cu
privire la parcuri de divertisment şi/sau
tematice, centre de distracţie, centre de jocuri,
săli de jocuri; sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de depozite de valori.
37 Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
ansambluri rezidenţiale, mall-uri, centre
comerciale, proprietăţi imobiliare; servicii de
instalare, 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 şi instalare 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 întreţinere 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;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; repararea 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
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construcţii; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţatea la exterior a edificiilor;
lucrări de etanşeizare; instalarea de uşi şi
ferestre; servicii de instalaţii şi reparaţii
telefoane; 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; reparaţii subacvatice;
lucrări de tencuire; zidărie; lucrări de zugrăvit;
consultanţă în materie de construcţii;
spălătorii de maşini; încărcarea cartuşelor
pentru imprimante; instalaţii tehnice de
construcţii.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
şi depozitare a mărfurilor; servicii de curierat;
distribuţie şi livrare de bunuri, colete, scrisori;
servicii de localizare şi urmărire pentru colete,
scrisori; antrepozitare; condiţionarea
produselor; informaţii în domeniul traficului,
transportului; depozitarea suporturilor de date
sau a documentelor stocate electronic;
închirierea de depozite; închirierea de
containere de depozitare; servicii de
expediere; servicii de expediţie; închirierea de
locuri de parcare; înmagazinarea; livrarea de
mărfuri; livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă; mesagerie; mutări; servicii de
manipulare şi încărcare a mărfii; stocare;
transport de valori; distribuirea de ziare;
livrarea de flori; transport de călători;
organizarea de călătorii; vizite la obiective
turistice (turism); agenţii de turism; organizare
de circuite turistice şi excursii; închiriere de
maşini; şoferi (servicii de -); servicii de
asistenţă în cazul defectării vehiculelor
(remorcare); rezervare de locuri pentru
călătorii (transport); servicii de urmărire,
localizare şi monitorizare de vehicule.
41 Divertisment; 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; închiriere de
echipamente de divertisment; închiriere de
maşini şi aparate de divertisment; închiriere de
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 forma de
atracţii în parcuri de divertisment; servicii de
divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de divertisment; divertisment sub
formă de prestaţii live făcute de un personaj
costumat; 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; educaţie;
instruire; servicii de instruire a copiilor şi
adulţilor prin cursuri, şcoli, conferinţe,
congrese, workshop-uri; cursuri de instruire a
copiilor şi adulţilor; activităţi sportive; lecţii
de înot; 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; activităţi culturale; servicii oferite de
biblioteci; servicii oferite de biblioteci mobile;
scrierea de texte, altele decât cele publicitare;
publicare de cărţi, ziare, reviste, manuale,
instrucţiuni, pliante, afişe, vouchere; activităţi
culturale; servicii de publicare; publicare de
texte, altele decât textele publicitare; publicare
on-line; servicii de casino; studiouri de
cinema; cluburi de noapte; cluburi de sănătate;
servicii oferite de cluburi (educaţie sau
divertisment); cluburi la piscine sau la plajă;
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
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workshop-uri, seminarii, competiţii sportive;
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment; organizarea de
concursuri şi evenimente sportive; 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 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 (divertisment); organizarea de
concerte; planificarea de recepţ ii
(divertisment); informaţii în materie de
recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea de
locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; activităţi sportive; exploatarea
instalaţiilor sportive; 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 în centre after
school; locuri de joacă pentru copii
(divertisment); cluburi de sport; servicii de
cinema; proiecţia filmelor cinematografice;
închirierea de filme cinematografice;
închirierea de înregistrări audio şi video;
distribuţia de filme cinematografice; 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; producţia de
emisiuni radio şi tv; servicii de karaoke
(exploatarea echipamentelor de); organizarea
de petreceri, carnavaluri, baluri mascate

(divertisment); închirierea de jucării;
închirierea de echipamente pentru jocuri;
organizarea de jocuri; organizarea de jocuri şi
competiţii online; închirierea de spaţii sportive
(stadioane, terenuri de sport); închirierea de
echipamente pentru scufundări subacvatice;
închirierea de echipament pentru sport, cu
excepţia vehiculelor; 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;
închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice; organizarea de concursuri de
jocuri, inclusiv online; tabere (divertisment);
servicii de fotografiere; organizarea de
spectacole cu laser; servicii oferite de piscine;
oferirea de facilităţi pentru practicarea
sporturilor de iarnă.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii de design
pentru ambalaje; servicii de design interior,
inclusiv servicii de design interior al
mall-urilor, centrelor comerciale, centrelor de
distracţie, parcurilor de distracţie; arhitectură;
autentificarea operelor de artă; artă grafică şi
design; programare şi consultanţă pentru
calculatoare; consiliere în domeniul
construcţiilor (planuri); stabilirea de planuri
pentru construcţii; conversia datelor şi a
programelor informatice; crearea, găzduirea şi
întreţinerea site-urilor web pentru terţi;
servicii de design vestimentar; elaborarea de
programe de calculator; furnizarea de motoare
de căutare pentru internet; închiriere de
calculatoare şi programe informatice;
planificare urbanistică; proiectarea sistemelor
informatice; reconstituirea bazelor de date;
stilism (estetică industrială); studiul şi
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dezvoltarea de noi produse pentru terţi;
servicii de protecţie împotriva viruşilor
informatici; 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 (servicii de arhitectură); oferirea
temporară de sofware nedescărcabil pentru
jocuri de calculator şi jocuri video; găzduirea
de conţinut multimedia şi de divertisment
pentru alţii.
43 Servicii de alimentaţie publică, şi anume
furnizarea de alimente şi băuturi în diverse
locaţii; servicii ale barurilor; restaurante;
cafenele; cofetării; cantine; serviciile specifice
unui restaurant cu autoservire; restaurante cu
servire rapidă; catering; servicii de cazare
temporară sub forma caselor de vacanţă
(cazare temporară), hoteluri, moteluri,
pensiuni, case de oaspeţi (cazare temporară);
exploatarea terenului de camping; rezervări
pentru cazări temporare; închiriere de locuri
de cazare temporară; închiriere de săli de
reuniuni; centre de îngrjire a copiilor; creşe;
tabere; închirierea de echipamente de gătit şi
veselă; pensiuni pentru animale; închirierea de
distribuitoare de apă; închirierea de scaune,
mese, feţe de masă şi îmbrăcăminte pentru
scaune, sticlărie; închirierea de corturi;
închirierea de construcţii transportabile.
44 Servicii medicale pentru copii şi adulţi;
asistenţă medicală; centre de sănătate; case de/
convalescenţă; sfaturi farmaceutice; servicii
oferite de un psiholog; servicii veterinare;
servicii de frumuseţe şi igienă pentru animale
de companie; saloane de frumuseţe şi coafură;
frizerii; închirierea de maşini şi aparate pentru
utilizarea în saloane de frumuseţe; servicii
cosmetice pentru faţă, păr şi corp; consultanţă
în domeniul cosmeticii; realizarea de
amenajări peisagistice; fizioterapie; terapie
fizică; servicii de saună; solarii; servicii de

tatuare; băi publice; băi turceşti; servicii de
aromaterapie; servicii de masaj; servicii de
aranjare a florilor; servicii spa pentru sănătate
şi medicină; servicii de frumuseţe oferite de
un spa de sănătate; închirierea de instalaţii
sanitare; terapii cu laser în scopuri medicinale;
îndepărtarea părului cu laser; tratamente
pentru reducerea greutăţii; servicii de
balneologie (servicii medicale).
45 Servicii juridice; servicii de pază şi
protecţie pentru bunuri şi persoane; închirierea
de îmbrăcăminte; închirierea de rochii de
seară; acordarea de licenţe de proprietate
intelectuala; returnare de obiecte găsite;
servicii de supraveghere pentru copii mici
(baby sitting); servicii de shopping
personalizat, pentru terţi; servicii de lobby (nu
în scopuri comerciale); servicii de supraveghe
pentru animalele de companie (pet sitting);
servicii matrimoniale; servicii de întâlnire;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere; servicii online de reţele sociale;
licenţierea drepturilor de proprietate
intelectuală; închirierea de seif-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04289
(151) 29.06.2012
(732) S.C. YURTA-PROD S.R.L., B-dul

Braşovului nr. 80, jud. Braşov, ,
SĂCELE ROMANIA 

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

(540)

YURTA SUCCES ÎN GRĂDINĂRIT!
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(531) Clasificare Viena:050520; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; seminţe, plante
şi flori naturale.
42 Creare şi menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04265
(151) 29.06.2012
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

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

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

(540)

COLOCVIU la Roma

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:070106; 270502;

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

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04266
(151) 29.06.2012
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

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

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

(540)

COLOCVIU la Atena

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;

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

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

(210) M 2012 04278
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS BIG TITS

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

41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04267
(151) 29.06.2012
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

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

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

(540)

COLOCVIU la Moscova

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:070101; 270502;

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

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04279
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS PERFECT ASS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii în obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

(210) M 2012 04299
(151) 29.06.2012
(732) S.C. LIFE CARE CORP S.R.L., DN

59, KM 8 + 550 M, Stânga, Judeţul
Timiş, , CHISODA ROMANIA 

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

(540)

KRAUTER REMEDIUM Magic Roll
UITĂ DE DURERE! BIO ORIGINAL
PRODUKT LifeCare

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, violet, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020301; 050522;

250119; 290115;  
(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, antiperspirante, antiperspirante tip
roll-on; uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice; gel pentru calmarea
durerilor, gel pentru calmarea durerilor cu
aplicare tip roll-on, gel anti-inflamator, gel
anti-inflamator cu aplicare tip roll-on, gel pe
bază de plante cu efect calmant şi
antiinflamator; gel pe bază de plante cu efect
calmant şi antiinflamator cu aplicare tip
roll-on; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari;
suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04290
(151) 29.06.2012
(732) S.C. PERFECT TOOLS IMPEX

S.R.L., Str. Nouă nr. 185, jud. Braşov,
, GHIMBAV ROMANIA 

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

(540)

Perfect Tools For the PERFECT edge
Scule şi accesorii pentru prelucrări prin
aşchiere
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(531) Clasificare Viena:260116; 270502;
270503;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor, informaţii despre
produse în vederea comercializării prin
magazine on line, agenţii de import-export,
difuzare de anun ţuri  publicitare,
aprovizionare, distribuire de materiale
publicitare(broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane), prelucrare administrativă pentru
cereri de mărfuri, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin
magazine on line, prezentare de produse,
publicitatea on line printr-o reţea
computerizată, publicitate prin corespondenţă,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, afaceri comerciale, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea târgurilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare, servicii de
asistenţă comercială, magazine, lanţuri de
magazine, vânzări, vânzare cu amănuntul,
vânzare de produse prin magazine şi on line,
promovarea vânzărilor pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04268
(151) 29.06.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS HOT GIRLS

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

41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
şi de divertisment, spectacole, concursuri de
frumuseţe, gale şi parade de modă, întreceri de
rivalizare dotate sau nu cu premii in obiecte
şi/sau bani.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04280
(151) 29.06.2012
(732) ASOCIATIA EUROPEANA A

D R E P T U R I L O R  O M U L U I
"AEDO" UNIUNEA EUROPEANA
HUMAN RIGHTS-SPECIAL
AGENT 002, Str. Ion Vidu nr. 18,
Judeţul Timiş, 305500, LUGOJ
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA EUROPEANA AEDO
DREPTURILE OMULUI ÎN SPRIJINUL
ETNIILOR

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

(531) Clasificare Viena:051304; 240115;
260118; 270502; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04300
(151) 29.06.2012
(732) ALLBIZZ MANAGEMENT S.R.L.,

Str. Donatii nr. 100/D, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

ALLBIZZ TRAVEL

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; managementul afacerilor;
consultanţă pentru afaceri; administraţie
comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

marfurilor, organizarea de călătorii, servicii
oferite de agenţii de turism.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04281
(151) 29.06.2012
(732) DANIEL IAVORSZKY, Str.

Împăratul Traian bl. 15, sc. A, et. 2,
ap. 5, judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(540)

goMobi.ro
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04291
(151) 29.06.2012
(732) S.C. U.S.E. SYSTEMS S.R.L., Str.

Berzei nr. 5, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)
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U.S.E. SYSTEMS

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Reparaţii; servicii de instalaţii, inclusiv
instalare, montare şi reparare de diferite
dispozitive şi/sau sisteme de alarmă în caz de
furt, incendiu, inundaţii, instalare şi reparaţii
de aparate electrice, instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii de birou, instalaţii,
întreţinere şi reparaţii de calculatoare,
întreţinere şi reparaţii de camere de siguranţă,
instalarea şi repararea telefoanelor, informaţii
în domeniul reparaţiilor, lucrări de instalaţii,
instalare, întreţinere, reparaţii maşini,
recondiţionarea maşinilor uzate sau parţial
distruse, staţii de service.
42 Crearea şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04282
(151) 29.06.2012
(732) S.C. DAILY BRANDS S.R.L., Calea

Rahovei nr. 266-268, corp 1, et. 2,
camera 02A, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DAILY BRANDS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04301
(151) 29.06.2012
(732) S.C. BACKSTAGE LIGHTS

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Ciucea nr. 6, bl. T4, sc. A, et. 1, ap. 6,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIESEL

(591) Culori revendicate:roşu, galben
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  (531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi menţinerea de site-web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04302
(151) 29.06.2012
(732) S.C. ILVAS S.A., Str. Stefan cel Mare

nr. 9, Jud. Vaslui,, 730187, VASLUI
ROMANIA 

(540)

VIO IAURT GRECESC

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270502;

270507;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04292
(151) 29.06.2012
(732) S.C. ABEONA S.R.L., Str.

Hărmanului nr. 25A, bl. 22bis, sc. B,
ap. 8, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

abeona FREE SPIRIT OF TRAVEL

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

  
(531) Clasificare Viena:170521; 270508;

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

clase:
39 Transport; organizare de călătorii, inclusiv
rezervări pentru călătorii, organizarea de
croaziere, organizarea de excursii, informaţii
în domeniul transportului, însoţirea de
călători, rezervarea de locuri pentru călătorii,
transport de pasageri, vizite la obiective
turistice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04303
(151) 29.06.2012
(732) S O N N E N T O R

Krauterhandelsgesellschaft m.b.H,
Sprognitz 10, 3910, Zwettl AUSTRIA

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

(540)

Înger Păzitor

  
(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.
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; supe; supe preparate.
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; bomboane de ciocolată; prăjituri;
ierburi culinare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04304
(151) 29.06.2012
(732) S O N N E N T O R

Krauterhandelsgesellschaft m.b.H,
Sprognitz 10, 3910, Zwettl AUSTRIA

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

(540)

Îngeraşii Ştrengari

  
(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.
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; supe; supe preparate.
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; bomboane de ciocolată; prăjituri;
ierburi culinare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04293
(151) 29.06.2012
(732) FĂRÂMA SILVIU-IULIAN, Sat

Măieruş nr. 197, jud. Braşov, ,
COMUNA MĂIERUŞ ROMANIA 

(732) DAN CRISTIAN-PETRU, Str.
Lungă nr. 109, ap. 2, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

MK PRODUCTION STUDIO

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

  
(531) Clasificare Viena:020723; 210114;

260401; 270509; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv servicii de
agenţii de bilete, agenţii de modele pentru
artişti, închiriere de benzi video, înregistrare
pe benzi video, filmare, montaj de benzi
video, producţie de filme pe benzi video,
publicare de cărţi, studiouri de cinema,
închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice, închirieri de filme
cinematografice, închiriere de decoruri pentru
spectacole, informaţii în materie de
divertisment, divertisment radiofonic,

divertisment televizat, exploatarea
echipamentelor de karaoke, exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l e c t r on i ce  on - l i ne
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, fotografie,
reportaje fotografice, închirierea de aparate
audio, închirierea de aparatură de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de
televiziune, închirierea de camere video,
informaţii în materie de recreere,
microeditare, microfilmare, montaj de
programe radiofonice şi de televiziune,
montajul benzilor video, servicii de orchestră,
organizarea de baluri, organizarea de
competiţii sportive; organizarea de concursuri
de frumuseţe; organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea şi conducerea de
colocvii, organizarea şi conducerea de
conferinţe, organizarea şi conducerea de
congrese, organizarea şi conducerea de
seminarii, organizarea şi conducerea de
simpozioane, organizarea şi conducerea de
workshop-uri, planificarea de recepţii,
producţie de filme, producţie de filme pe
benzi video, publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor, servicii de studio-uri
de înregistrare, studiouri de cinema, servicii
pentru organizare de timp liber.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04305
(151) 29.06.2012
(732) S O N N E N T O R

Krauterhandelsgesellschaft m.b.H,
Sprognitz 10, 3910, Zwettl AUSTRIA

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

(540)

Voie Bună

  
(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.
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; supe; supe preparate.
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; bomboane de ciocolată; prăjituri;
ierburi culinare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04306
(151) 29.06.2012
(732) S O N N E N T O R

Krauterhandelsgesellschaft m.b.H,
Sprognitz 10, 3910, Zwettl AUSTRIA

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

(540)

Încearcă Toate-s Bune!

  
(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.
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; supe; supe preparate.
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; bomboane de ciocolată; prăjituri;
ierburi culinare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04307
(151) 29.06.2012
(732) ASOCIAŢIA ROMÂNĂ  A

ELECTRICIENILOR, Str. Padeşu
nr. 16, bl. 15, sc. A, ap. 29, sector 4,
041346, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AREL

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:011503; 230125;

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

clase:
16 Produse de imprimerie, materiale de
instruire sau învăţământ. 
35 Publicitate; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii de analiză şi cercetare industrială;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04294
(151) 29.06.2012
(732) S.C. DYNAVIT IMPEX S.R.L., Str.

Vulturului nr. 19, jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Dynavit impex S.R.L.

(591) Culori revendicate:albastru, mov,
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030108;

030721; 030910; 270521; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04308
(151) 29.06.2012
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

teki

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795), albastru (pantone 279), galben
(pantone 012), verde (pantone 361)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04309
(151) 29.06.2012
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Teki

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04310
(151) 29.06.2012
(732) S.C. TPC SPIKE SECURITY

S.R.L., Str. Independenţei nr. 14,
judeţul Mehedinţi, , DROBETA
TURNU-SEVERIN ROMANIA 

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

(540)

TPC SPIKE SECURITY
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(591) Culori revendicate:roÕu, albastru,
gri, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030109; 030116;

260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04295
(151) 29.06.2012
(732) S.C. BEST TEAM SECURITY

EMA GUARD S.R.L., Str. Caroteni
nr. 27B, et. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ema Guard Best Team Security

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roşu,
bleu, gri

  
(531) Clasificare Viena:011108; 030711;

260118; 270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare

pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
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 04296
(151) 29.06.2012
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A., DN 1

km 392 + 600, Oiejdea, Judeţul Alba,
517293, COMUNA GÂLDA DE JOS
ROMANIA 

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

(540)

MENIU
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(591) Culori revendicate:roÕu, galben,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:090109; 110102;

110104; 260118; 270503; 290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04320
(151) 02.07.2012
(732) S.C. CAMP FISHING S.R.L., Str.

Exerciţiu bl. B16, sc. G, ap. 1, judeţul
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Secret

(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri

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

clase:
28 Momeli şi nade pentru pescuit; momeli şi
nade artificiale pentru pescuit (cu excepţia
momelilor vii);ustensile şi accesorii pentru
pescuit.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04321
(151) 02.07.2012
(732) S . C .  M A R A T H O N

DISTRIBUTION GROUP S.R.L.,
Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 1, bl. G3,
sc. 1, et. 9, ap. 260, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Patimagic Umplutura pentru prajituri

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270502;

270503; 270504;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04312
(151) 02.07.2012
(732) S . C .  B R A I N W A V E

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

(540)

IRUN

(591) Culori revendicate:roz (pantone 1775
C), turcoaz (pantone 3272 C)

  
(531) Clasificare Viena:020103; 020108;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04322
(151) 02.07.2012
(732) SULTAN ROXANA IULIA, Str.

Micşunelelor nr. 70A, judeţul Ilfov,
077095, DRAGOMIREŞTI VALE
ROMANIA 

(540)

PRIETENI PENTRU SUFLET

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04311
(151) 02.07.2012
(732) S . C .  B R A I N W A V E

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

(540)

ITRI

(591) Culori revendicate:portocaliu închis
(pantone 143 C), turcoaz (pantone
3271 C)

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020723;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

(210) M 2012 04313
(151) 02.07.2012
(732) S . C .  B R A I N W A V E

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

(540)

IBIKE

(591) Culori revendicate:turcoaz (pantone
3272 C), mov deschis (pantone 2645
C)

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04323
(151) 03.07.2012
(732) S.C. POLIVIZMED S.R.L., Str.

Rodnei nr. 1A, camera 15, et. 1, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420141, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SANOVIL

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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 04324
(151) 02.07.2012
(732) S.C. IDEAL TECH S.R.L., Str. Sg.

Maj. Topliceanu Vasile nr. 16, bl.
P42A, sc. 3, et. 7, ap. 84, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Regruparea în avantajul terţilor prin
intermediul site-urilor web a echipamentelor
şi produselor electronice, electrocasnice,
echipamente IT şi de amenajarea casei (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
42 Creare, menţinere şi administrare site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04329
(151) 02.07.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

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

(540)

Cont Antreprenor Comod BCR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04314
(151) 02.07.2012
(732) S . C .  B R A I N W A V E

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

(540)

ILEGEND

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 637 C), turcoaz (pantone
3272 C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 170225;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04330
(151) 02.07.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

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

(540)

Cont Antreprenor Simplu BCR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04325
(151) 02.07.2012
(732) ANDY AUGUSTIN SZEKELY,

Ôos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 5,
et. 2, ap. 170, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:260101; 260301;
260401;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; servicii de coaching şi training.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04326
(151) 02.07.2012
(732) DANILIUC ANGELA, Str. Grigore

Alexandrescu nr. 14, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Decopulse THE HOMEPAGE of HOME
DESIGN

(531) Clasificare Viena:260725; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04331
(151) 02.07.2012
(732) S.C. VIANEO NETWORKS S.R.L.,

Str. Paul Greceanu nr. 26 A, et.1,
Camera 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AUTOBIS

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270521;

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

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04327
(151) 02.07.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

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

(540)

Cont Antreprenor Practic BCR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04328
(151) 02.07.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

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

(540)

Cont Antreprenor Oportun BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04332
(151) 02.07.2012
(732) S.C. CPB ALARM SYSTEMS

S.R.L., B-dul Eroii Sanitari nr. 57,
Parter, ap. 1, sector 5, 050472,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CPB ALARM SYSTEMS

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:090110; 200501;

240113; 270502; 270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 04315
(151) 02.07.2012
(732) S.C. AMM DESIGN S.R.L., Str.

Tache Ionescu nr. 28, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

CUPA CORPORATIILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 04333
(151) 02.07.2012
(732) SIMA MIHAI FLORENTIN, B-dul

Naţiunile Unite nr. 5, bl. 110, sc. 1, et.
2, ap. 5, sector 5, 050121,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vida Travel

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; organizarea de călătorii, servicii
oferite de o agenţie de turism.
42 Crearea şi menţinere site pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04338
(151) 02.07.2012
(732) S.C. DERPAN S.R.L., Str. Principală

nr. 420, jud. Galaţi, 807275,
COMUNA SMÂRDAN ROMANIA 

(540)

Delly
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(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
30 Brioşe; dulciuri; mămăligă; produse de
patiserie; prăjiturici uscate (patiserie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04334
(151) 02.07.2012
(732) S.C. COMMODITIES S.R.L., Str.

Că lă r a ş i  n r .  505 ,  C lăd i r e
P+3,O.P.Feteşti-Gară, C.P. 925-150,
judeţul Ialomiţa, , FETEŞTI
ROMANIA 

(540)

X-drink

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04318
(151) 02.07.2012
(732) S.C. VIE VIN VINJU MARE

S.R.L., Str. Unirii, nr. 2, Jud.
Mehedinţi, 225400, VÎNJU MARE
ROMANIA 

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

(540)

VM Vinul Mirilor Un pahar cu vin Două
inimi, o singură dragoste Două promisiuni,
un legământ Două vieţi devin una

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(pantone 1807 C)

  
(531) Clasificare Viena:020702; 020716;

240916; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04335
(151) 02.07.2012
(732) S.C. COMMODITIES S.R.L., Str.

Că lă r a ş i  n r .  505 ,  C lăd i r e
P+3,O.P.Feteşti-Gară, C.P. 925-150,
judeţul Ialomiţa, , FETEŞTI
ROMANIA 

(540)

ACID

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04319
(151) 02.07.2012
(732) S.C. CLINICA SANOVIL S.R.L.,

Cart. Viişoara nr. 263, Judeţul Bistriţa
Năsăud, 420006, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

SANOVIL

  (531) Clasificare Viena:010302; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical,alimente pentru sugari;
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor.
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 04336
(151) 02.07.2012
(732) S.C. TNV SECURITY S.R.L., Nr.

368, cam 1, Jud. Timiş, , VARIAS
ROMANIA 

(540)

TNVS

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04339
(151) 02.07.2012
(732) S.C. TMD DERIVA GROUP S.R.L.,

Str. Căprioarei nr. 7, jud. Timiş,
307200, GHIRODA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE,  St r .Mar t 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)

REZITERM

(591) Culori revendicate:alb, ciclamen
(Pantone 812C), albastru (Pantone
3015)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04337
(151) 02.07.2012
(732) S.C. RHEA SECURITY S.R.L., Str.

Calea Aradului nr. 41-43, biroul nr. 1,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

RS RHEA SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270106;

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

clase:
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 04342
(151) 02.07.2012
(732) S.C. HELIOS MEDICAL &

DENTAL S.R.L., Bd. Iuliu Maniu nr.
6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HELIOS MEDICAL & DENTAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import dispozitive medicale.
39 Servicii de distribuţie dispozitive medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04340
(151) 02.07.2012
(732) S.C. TMD DERIVA GROUP S.R.L.,

Str. Căprioarei nr. 7, jud. Timiş,
307200, GHIRODA ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE,  St r .Mar t 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)

FABRICA DE GEAMURI

(591) Culori revendicate:alb, negru,
ciclamen (Pantone 227C)

  
(531) Clasificare Viena:260402; 260408;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04343
(151) 02.07.2012
(732) GARANTI BANK S.A., Şos Fabrica

de Glucoză nr. 5, Novo Park
3,Business Center, Clădirea F, et. 5 şi
6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(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)

BancoSmart Garanti
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(591) Culori revendicate:verde deschis, alb,
verde închis

  
(531) Clasificare Viena:050306; 050521;

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 04341
(151) 02.07.2012
(732) S.C. KALEIDOSCOPE MEDIA

S.R.L., Şos. Pantelimon nr. 291, bl. 9,
sc. B, et. 6, ap. 62, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EFECTUL WOW!

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04346
(151) 03.07.2012
(732) S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.,

Str. Principală nr. 37, sat Mescreac,
jud. Alba, , COMUNA RĂDEŞTI
ROMANIA 

(540)

TERRA AVIS

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 04351
(151) 03.07.2012
(732) S.C. SECURITY BLACK WATER

S.R.L., Calea Plevnei nr. 137C, Corp
23, Corp A+D, et. 2, Camera 54,
sector 6, 060011, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

B BLACK WATER SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:030719; 240109;

270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04347
(151) 03.07.2012
(732) S.C. IFANTIS ROMANIA S.A.,

Calea Bucureştilor nr. 301 B, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04356
(151) 03.07.2012
(732) OMG TRADING LIMITED, UNIT

1303, 13/F BEVERLY HOUSE,
LOCKHART ROAD, 93-107,
WANCHAI HONG-KONG 

(540)

Innobuild Innovation Builds Future

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04357
(151) 03.07.2012
(732) VETRILĂ I. ANGELA - CABINET

DE TEHNICĂ DENTARĂ, Str.
Mircea Vodă nr. 32, judeţul Argeş,
110227, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

CITD CABINET INDIVIDUAL
TEHNICA DENTARA VETRILĂ
ANGELA

(591) Culori revendicate:roz (pantone
700C), gri (pantone 430C)

  
(531) Clasificare Viena:020908; 020910;

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

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijirea frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură;
servicii oferite de un cabinet de tehnică
dentară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04348
(151) 03.07.2012
(732) TALLY WEIJL HOLDING AG,

Viaduktstrasse 42, 4051, BASEL
ELVETIA 

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

(540)

TOTALLY SEXY

(300) Prioritate invocată:
 56313/2004/17.09.2004/CH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi;
creme, loţiuni, exfoliante, machiaje, lacuri de
unghii, şampoane, gel de duş şi de baie,
preparate pentru îngrijirea părului.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora şi
produse din materiale preţioase sau placate cu
astfel de metale, necuprinse în alte clase,
bijuterii, pietre preţioase; ceasuri şi
instrumente de măsurare a timpului; accesorii
pentru toate aceste produse cuprinse în această
clasă.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale neincluse în alte clase; piei de
animale, piei tăbăcite; geamantane şi valize;
umbrele, parasolare şi bastoane; articole de
şelărie; poşete, saci, genţi, portchei,
portmonee şi portofele din orice tip de piele şi
imitaţie de piele.
25 Articole de îmbrăcăminte; încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului, toate aceste
produse din piele, textile sau alte materiale;
centuri, bretele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04353
(151) 03.07.2012
(732) S . C .  B I O  F A M I L Y

INVESTMENTS S.R.L. , Sat
Putinelu, camera 2, Judeţul
Teleorman, , COMUNA PUTINELU
ROMANIA 

(540)

BIO FAMILY CARE ABOUT FOOD

(591) Culori revendicate:verde, maro, kaki,
alb

  
(531) Clasificare Viena:030719; 050315;

260118; 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 Produse agricole, horticole, forestiere şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04358
(151) 03.07.2012
(732) S.C. PARFUM & LUXURY

ACCESSORIES S.R.L., Str. Maior
Coravu Ion nr. 45, bl. H2, sc. A, et. 1,
ap. 7, cam. nr. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

D&P Bijoux

(591) Culori revendicate:mov, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,

lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni de păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04349
(151) 03.07.2012
(732) S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.,

Str. Uzinei nr. 1, jud. Arges, 115400,
MIOVENI ROMANIA 

(540)

ECHANGE STANDARD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră şi
părţile lor componente, precum şi accesoriile
aferente.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizarea de târguri
şi expoziţii în scop comercial, publicitar, de
promovare.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea de pagini şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04354
(151) 03.07.2012
(732) BUDEANU RADU IOAN, Str.

Intrarea Urali nr.2, sector 1, 010465,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CANCAN.RO

(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:010102; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04359
(151) 03.07.2012
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.

Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MELKFORT SKIN EXPERT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice pentru îngrijirea pielii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04350
(151) 03.07.2012
(732) FOTBAL CLUB VIITORUL

M I H A I  G E O R G E S C U
CLUJ-NAPOCA, Str. Iuliu Maniu nr.
13, ap. 1, judeţul Cluj, 400095,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

V FC VIITORUL MIHAI GEORGESCU
CLUJ-NAPOCA 2012
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010105; 260118;

270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04361
(151) 03.07.2012
(732) S.C. POLICOLOR S.A., B-dul

Theodor Pallady nr.51, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOLVOXOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Diluanţi pentru produse alchidice cu uscare
oxidativă de uz cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04362
(151) 03.07.2012
(732) S.C. POLICOLOR S.A., B-dul

Theodor Pallady nr.51, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRUANT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04360
(151) 03.07.2012
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

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

(540)

Din 1971. Unt de masa. Albalact

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

  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04364
(151) 03.07.2012
(732) S.C. VITASAN IMPEX GRUP

S.R.L., Str. Baba Novac nr. 16, ap. 47,
bl. 23, sc. 2, parter, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BOBA BUBBLE TEA

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

  
(531) Clasificare Viena:030114; 110302;

110320; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04365
(151) 03.07.2012
(732) S.C. FAVISAN S.R.L., Str. C. D.

Loga nr. 36, Jud. Timiş., 305500,
LUGOJ ROMANIA 

(540)

BRÎNCA URSULUI FAVISAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi igienice; substanţe
dietetice de uz medical; suplimente
alimentare; produse din plante medicinale sub
formă de ceaiuri, sucuri, extracte (de uz
medical).
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30 Cafea, ceai, cacao, orez, tapioca, sago,
îndulcitor de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04398
(151) 04.07.2012
(732) AMARIEI CORNELIU, Str. Traian

nr. 61, jud. Constanţa, 900720,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CONGRES OF ORODENTAL HEALTH
AND MANAGEMENT IN THE BLACK
SEA EUROREGION
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de evenimente ştiinţifice,
educaţie, instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04399
(151) 04.07.2012
(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)

REVITANERW

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04384
(151) 04.07.2012
(732) S.C. NORIGINE SYSTEMS S.R.L.,

Şos. Giurgiului nr. 58-70, bl. C, sc. 2,
et. 7, ap. 66, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

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

42 Servicii privind tehnologia informaţiei,
realizare de soft-uri la comandă (software
orientat client); realizarea şi menţinerea
paginilor de web, a portalurilor web şi
activităţi conexe acestora; realizarea de
programe pentru jocuri de calculator; servicii
informaţionale şi prelucrarea datelor;
consultanţă în tehnologia informaţiei şi
exploatare a mijloacelor de calcul; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi creaţie referitoare la acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04393
(151) 04.07.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

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

(540)

HEIDI

  
(531) Clasificare Viena:050501; 270502;

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

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

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04385
(151) 04.07.2012
(732) S.C. CARGO COURIER EXPRESS

2012 S.R.L., Municipiul Arad, IV, nr.
4, Zona Industială Arad, Judeţul Arad,
310349, ARAD ROMANIA 

(540)

Cargo Courier Express Your package,
our business

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
640C), albastru (pantone 3025 C)

  
(531) Clasificare Viena:030711; 270524;

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

clase:
39 Transport; servicii de curierat; ambalare şi
depozitare a marfurilor, organizare de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04366
(151) 04.07.2012
(732) CLUBUL SPORTIV TURNU

SEVERIN, Str. Independenţei nr. 58,
judeţul Mehedinţi, , DROBETA
TURNU SEVERIN ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV TURNU SEVERIN

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

  
(531) Clasificare Viena:030108; 040301;

210301; 240115; 290114;  
(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 04394
(151) 04.07.2012
(732) S.C. MYTREATMENT S.R.L., Str.

Entuziasmului nr. 12, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

My Treatment Servicii Medicale Acasă

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270524;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04386
(151) 04.07.2012
(732) CÎMPEANU DAN VASILE, Str.

Ciucaş nr. 9, ap. 14, Judeţul Cluj,
400554, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA YOUTH CUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04395
(151) 04.07.2012
(732) S.C. BONTIMES S.R.L., Str.

Gramma II nr. 1, Judeţul Timiş, ,
DUMBRAVITA ROMANIA 

(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)

  
(531) Clasificare Viena:090903;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04375
(151) 04.07.2012
(732) KASTAMONU ENTEGRE AGAC

SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, Mahir Iz Cad. No. 25,
34662, ALTUNIZADE - ISTANBUL
TURCIA 

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

(540)

kastamonu Romania

(591) Culori revendicate:grena, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 261325;

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

clase:
19 Materiale de construcţie pentru
clădiri/construcţii/construcţii rutiere stilizate
făcute din beton, gips, pământ, argilă, nisip,
piatră naturală, piatră artificială, materiale din
lemn, din plastic sau sintetice; piese pentru
construcţii, clădiri, stâlpi, bariere, monumente,
statui realizate din beton, piatră şi marmură,
materiale de acoperire naturale sau sintetice,
pentru suprafaţe, sub formă de straturi sau
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benzi, acoperiri sintetice realizate pentru a
adera la cald; carton asfaltat pentru
acoperişuri; acoperiri asfaltate, produse din
sticlă pentru construcţii, piscine prefabricate
nemetalice, nisipuri pentru acvariu.
20 Mobilă din orice tip de substanţe şi
materiale, saltele de pat, perne, paturi şi perne
de aer nemedicale, saci de dormit pentru
rulote, paturi de apă, oglinzi, stupi, faguri
artificiali şi bare de ceară incluse în această
clasă, cărucioare pentru copii, ţarcuri de joacă
(pentru interior), scaune pentru copii,
premergătoare, lemn sau panouri sintetice,
fotografii, rame pentru tablouri, discuri de
identitate, cărţi de identitate, brăţări de
identificare, etichete, supape din lemn sau
sintetice, robinete pentru butoaie, butoaie,
cutii, foi de împachetat, cisterne, containere
pentru transport, cufere, palete pentru
transport, mânere, furtunuri, toarte, butoane
pentru unelte şi vase din lemn, substanţe de
substituire a lemnului sau materiale sintetice,
dopuri pentru sticle şi capace pentru sticle,
dopuri de plută, benzi de plută; umeraşe;
nituri, capse, şuruburi, dibluri, clipsuri şi
brăţări pentru cabluri, aditivi îmbinaţi,
umeraşe pentru haine (cu stand, ajustabile) şi
cutii, ornamente şi articole decorative din
lemn, ceară şi ceară de albine, coşuri, coşuri
pentru pescari, căsuţe, cuiburi şi paturi pentru
animale de companie, scări transportabile din
lemn şi plastic, scări mobile; armături din
lemn sau sintetice pentru ferestre şi uşi,
instalaţii de deschidere-închidere, încuietori;
conexiuni nemetalice, instalaţii şi piese pentru
mobilier, elemente de conectare pentru rafturi,
braţe pentru capace, şine pentru sertare, roţi
pentru mobilier, perdele de bambus, draperii
pentru ferestre, draperii tip bandă, perdele din
mărgele pentru scopuri decorative, închizători
pentru perdele, inele pentru perdele, clipsuri
pentru perdele, cârlige pentru perdele, tije
pentru perdele.
35 Servicii privind publicitatea, marketingul şi

relaţiile publice (inclusiv organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale),
servicii de birou, administrarea afacerilor,
management şi servicii de consultanţă în
legătură cu aceastea (inclusiv servicii de
contabilitate), servicii de agenţii de
import-export, servicii de expertiză privind
comerţul şi produsele industriale, organizarea
şi amenajarea de licitaţii publice, toate cele de
mai sus fiind în legătură cu materiale pentru
clădiri/construcţii/construcţii rutiere stilizate
făcute din beton, gips, pământ, argilă, nisip,
piatră naturală, piatră artificială, materiale din
lemn, din plastic sau sintetice; piese pentru
construcţii, clădiri, stâlpi, bariere, semne de
circulaţie metalice şi neluminoase pentru
drumuri, monumente, statui realizate din
beton, piatră şi marmură, materiale de
acoperire naturale sau sintetice, pentru
suprafeţe, sub formă de straturi sau benzi,
acoperiri sintetice realizate pentru a adera la
cald; carton asfaltat pentru acoperişuri;
acoperiri asfaltate, produse din sticlă pentru
construcţii, piscine prefabricate nemetalice,
nisipuri pentru acvariu, mobilă din orice tip de
substanţe şi materiale, saltele de pat, perne,
paturi şi perne de aer nemedicale, saci de
dormit pentru rulote, pat pentru mare, oglinzi,
stupi, faguri artificiali şi bare de ceară,
cărucioare pentru copii, ţarcuri de joacă
(pentru interior), scaune pentru copii,
premergătoare, lemn sau panouri sintetice,
fotografii, rame pentru tablouri, discuri de
identitate, cărţi de identitate, brăţări de
identificare, etichete, supape din lemn sau
sintetice, robinete pentru butoaie, butoaie,
cutii, foi de împachetat, cisterne, containere
pentru transport, cufere, palete pentru
transport, mânere, furtunuri, toarte, butoane
pentru unelte şi vase din lemn, substanţe de
substituire a lemnului sau materiale sintetice,
dopuri pentru sticle şi capace pentru sticle,
dopuri de plută, benzi de plută; umeraşe,
nituri, capse, şuruburi, dibluri, clipsuri şi
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brăţări pentru cabluri, aditivi îmbinaţi,
umeraşe pentru haine (cu stand, ajustabile) şi
cutii, ornamente şi articole decorative din
lemn, ceară şi ceară de albine, coşuri, coşuri
pentru pescari, căsuţe, cuiburi şi paturi pentru
animale de companie, scări transportabile din
lemn şi plastic, scări mobile; armături din
lemn sau sintetice pentru ferestre şi uşi,
instalaţii de deschidere-închidere, încuietori;
conexiuni nemetalice, instalaţii şi piese pentru
mobilier, elemente de conectare pentru rafturi,
braţe pentru capace, şine pentru sertare, roţi
pentru mobilier, perdele de bambus, draperii
pentru ferestre, draperii tip bandă, perdele din
mărgele pentru scopuri decorative, închizători
pentru perdele, inele pentru perdele, clipsuri
pentru perdele, cârlige pentru perdele, tije
pentru perdele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04376
(151) 04.07.2012
(732) KASTAMONU ENTEGRE AGAC

SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, Mahir Iz Cad. No. 25,
34662, ALTUNIZADE - ISTANBUL
TURCIA 

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

(540)

TECHNOLAM MELAMIN KAPLI
YONGALEVHA MELAMINE FACED
CHIPBOARD

  (531) Clasificare Viena:260418; 270515;
270524;  

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

19 Pal melaminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04387
(151) 04.07.2012
(732) S.C. GENERAL PROIECT S.R.L.,

Str. Plantelor nr. 19, Corp C, parter,
sector 2, 023971, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INCANDESCENT

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; cercetarea pieţei;
agenţii de publicitate; compilarea informaţiilor
în fişiere electronice; compilaţii statistice;
consultanţă profesională în afaceri; difuzarea
de anunţuri publicitare; distribuire de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane); gestionare de fişiere
informatice; informaţii pentru afaceri;
închiriere de spaţii publicitare; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; prezentare de produse;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; redactare
de texte publicitare; relaţii publice; sondaje de
opinie; publicare de texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04377
(151) 04.07.2012
(732) KASTAMONU ENTEGRE AGAC

SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, Mahir Iz Cad. No. 25,
34662, ALTUNIZADE - ISTANBUL
TURCIA 

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

(540)

TECHNOPAN YONGALEVHA
CHIPBOARD

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
19 Pal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04396
(151) 04.07.2012
(732) JOHNSON & JOHNSON, One

Johnson & Johnson Plaza, 08933,
NEW BRUNSWICK S.U.A. NEW
JERSEY

(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)

OLYSAL

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

5 Soluţie salină.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04368
(151) 04.07.2012
(732) BYBLOS S.R.L., Str. Constantin

Rădulescu-Motru nr. 13, bl. 13, et. 8,
ap. 84, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

programatica

(591) Culori revendicate:turcoise, albastru,
verde, roz, orange, gri

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04397
(151) 04.07.2012
(732) PAVEL TEOFAN, Str. Bâlea nr.

37-B, Judeţul Sibiu, , SIBIU
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)

nviLight
  
(531) Clasificare Viena:011509; 260401;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04378
(151) 04.07.2012
(732) S.C. BROKER TRADING

BUSINESS S.R.L., Str. Libertăţii nr.
40, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

casa iancu

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:070124; 070311;

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

clase:
2 Substanţe de protecţie contra deteriorării
lemnului; substanţe de stabilizare şi/sau de
impermeabilizare pentru lemn; substanţe
ignifuge pentru lemn.
5  P r o d u s e  p e n t r u  d i s t r u g e r e a
animalelor/insectelor dăunătoare pentru lemn,
fungicide pentru lemn.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

(210) M 2012 04388
(151) 04.07.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

HEIDI BOUQUETTE

  
(531) Clasificare Viena:190303; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04369
(151) 04.07.2012
(732) S.C. DEMATEO ATELIER S.R.L.,

Sat Roşu, str. Alexandru Ioan Cuza nr.
40, parter, judeţul Ilfov, , COM.
CHIAJNA ROMANIA 

(740) Societatea Civilă de Proprietate
Industrială Legal2M, Splaiul Unirii nr.
10, bl. B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCURESTI

(540)

the cupcake company stephany's

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:080118; 260118;

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

clase:
30 Brioşe, produse de patiserie şi cofetărie;
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,
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Cafenele, alte servicii de alimentaţie
publică; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04370
(151) 04.07.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

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

(540)

Accente BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04371
(151) 04.07.2012
(732) RUSANDA COJOCARU, Str. Aleea

Mizil nr. 9, bl. A, et. 6, ap. 47, sector
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)

BOOKLETTA

(591) Culori revendicate:alb, mov

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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 şi bastoane; bice şi articole
de şelarie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04379
(151) 04.07.2012
(732) STANCU ANCA LUCIA, Str. Pe

Cetate nr. 9, judeţul Sibiu, 551086,
MEDIAŞ ROMANIA 

(540)

M MediereNet

(591) Culori revendicate:grena, bej, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire.
45 Servicii juridice, servicii de mediere;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unornevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04372
(151) 04.07.2012
(732) S.C. ADIDRAD COM S.R.L., Str.

Bariera Vilcii nr. 195C, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

ADIDRAD

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

clase:
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04389
(151) 04.07.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

HEIDI GRAND'OR

  
(531) Clasificare Viena:080120; 080122;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04390
(151) 04.07.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

HEIDI GRAND'OR

  
(531) Clasificare Viena:080120; 080122;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04373
(151) 04.07.2012
(732) S.C. ORVELL S.R.L., Str. 8 Martie

nr. 12, judeţul Braşov, 500046,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

MALNAŞ AQUA TELLURIS ANNO
1904

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

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

clase:
5 Ape minerale de uz medical.
32 Ape minerale (băuturi). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04391
(151) 04.07.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

HEIDI CHOCOVENTURE

  
(531) Clasificare Viena:080119; 080120;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

(210) M 2012 04392
(151) 04.07.2012
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

HEIDI CHOCOVENTURE

  
(531) Clasificare Viena:080120; 080122;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04381
(151) 04.07.2012
(732) WAVE PHARMA LIMITED,

Demostheni nr. 6, Clădirea Presidium,
bl. 21, 1080, NICOSIA CIPRU 

(540)

TOP-ACID

  
(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; servicii de import-export; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04374
(151) 04.07.2012
(732) S.C. NIBO EXPERT S.R.L., Str.

Romana nr. 22, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

NIBO BACKUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea programelor pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04383
(151) 04.07.2012
(732) S.C. AN AKTIV NETWORKS

S.R.L., Str. Fabricii nr. 9, ap. 6,
judeţul Cluj, 400620, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

MY DESK
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile; sisteme
de calcul; echipamente de telecomunicaţii;
echipamente pentrureţele de telecomunicaţii.
38 Servicii de difuzare de programe de radio
şi televiziune; servicii de telecomunicaţii;
furnizarea accesului la baze de date.
41 Editarea, publicarea, exploatarea
publicaţiilor, inclusiv a publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile, publicaţii
on-line; servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.
42 Consultanţă în materie de sisteme de calcul
şi de telecomunicaţii şi în materie de
programe de calculator; conceperea şi
elaborarea de programe informatice;
închirierea, copierea, instalarea şi întreţinerea
de programe de calculator; proiectarea şi
dezvoltarea de sisteme hardware şi software;
reconstituirea de baze de date; proiectarea de
sisteme informatice şi de telecomunicaţii;
adăpostirea de pagini web şi gestiunea
acestora; oferirea de servicii informatice prin
intermediul unor pagini web specializate.
45 Acordarea de licenţe pentru programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04220
(151) 28.06.2012
(732) DASCALU VLAD, Str. Baia de

Aramă nr. 1, bl. B, sc. B1, etaj 9, ap.
49, sector 2, 022204, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GOOBIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04221
(151) 28.06.2012
(732) DASCALU VLAD, Str. Baia de

Aramă nr. 1, bl. B, sc. B1, etaj 9, ap.
49, sector 2, 022204, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TSZU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04222
(151) 28.06.2012
(732) DASCALU VLAD, Str. Baia de

Aramă nr. 1, bl. B, sc. B1, etaj 9, ap.
49, sector 2, 022204, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GSP RATING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04239
(151) 28.06.2012
(732) MONA MUŞAT, Str. Constantin

Sandu Aldea nr. 47, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WWW.ALETHEEA.RO

  
(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
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colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04240
(151) 28.06.2012
(732) MONA MUŞAT, Str. Constantin

Sandu Aldea nr. 47, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞCOALA PRIVATĂ ALETHEEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04241
(151) 28.06.2012
(732) MONA MUŞAT, Str. Constantin

Sandu Aldea nr. 47, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALETHEEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04242
(151) 28.06.2012
(732) MONA MUŞAT, Str. Constantin
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Sandu Aldea nr. 47, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALETHEEA ŞCOALA PRIVATĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04236
(151) 28.06.2012
(732) S.C. SPEED S.R.L., Str. Călăraşi nr.

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

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

(540)

DUNAREA ALBASTRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04237
(151) 28.06.2012
(732) S.C. EUROPRO IMPORT HOUSE

S.R.L., Str. Renaşterii nr. 12, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DE LA MICUL FERMIER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04238
(151) 28.06.2012
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(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.
43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

BUDDY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04223
(151) 28.06.2012
(732) S.C. PARTNERSHIP S.R.L., Str.

Logofăt Luca Stroici nr. 2, et. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JACK DANIEL'S BLACKOUT
BRUNCH The night starts earlier ! As
early as ... 13,00 hours

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

290113;  
(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 04243
(151) 28.06.2012
(732) MIAO RONGSHENG, Cetăţean

chinez cu rezidenţă în România, Str.
Crinului nr. 67B, sector 1, ,  CHINA 

(540)

Peking Duck
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(591) Culori revendicate:galben, galben
camel, roşu

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070103;

2803; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04224
(151) 28.06.2012
(732) DRAGOMIRESCU MARIUS

PAUL, Str. Sibiu, nr. 2, bl. OD1, sc.
3, et. 8, ap. 105, sect. 6, 061539,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PENSIUNEA PRESTIGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04244

(151) 28.06.2012
(732) S.C. OPTIMEAT S.R.L., Str.

Fântânica nr. 36, sector 2, 021805,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DENK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, 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, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04245
(151) 28.06.2012
(732) S.C. WINTECH PVC S.R.L., Str.

Pavel Ceamur nr. 9, Judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

SAKELLI WOOD COMPOSITE
DOORS

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

  
(531) Clasificare Viena:260402; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 04225
(151) 28.06.2012
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

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

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,

Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

VARIHEM POLIPHARMA

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone Process Blue), roşu (Pantone
032 C), albastru (Pantone 294 C),
verde (Pantone 355 C)

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270502;

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

clase:
5 Supliment alimentar; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical; alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou specifice domeniului farmaceutic.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04246
(151) 28.06.2012
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr. 7/2012/27

LTD., 27-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku, 104-8260, TOKYO
JAPONIA 

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

(540)

PROLECTUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse, substanţe chimice utilizate în
producerea de fungicide, insecticide şi
ierbicide.
5 Fungicide, insecticide, ierbicide şi preparate
pentru distrugerea plantelor şi animalelor
dăunătoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04247
(151) 28.06.2012
(732) VISA EUROPE LIMITED, 1

Sheldon Square, W2 6TT, LONDON
REGATUL UNIT 

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

(540)

Card de masă

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

  
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;

270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporţi de înregistrare magnetici;
echipamente pentru tratarea informaţiei;
software pentru stocare şi transmitere de date
electronice; medii de stocare date electronice;
dispozitive de stocare a datelor.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04226
(151) 28.06.2012
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

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

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

(540)
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3 LAXIV POLIPHARMA

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 389
C), galben (Pantone 123 C), crem,
albastru (Pantone 294 C), verde
(Pantone 355 C)

  
(531) Clasificare Viena:020925; 270503;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Supliment alimentar; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical; alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou specifice domeniului farmaceutic.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04251
(151) 28.06.2012
(732) S.C. ANTREPRENOR S.R.L., Şos.

Bucureşti- Ploieşti nr. 218, Tâncăbeşti,
Judeţul Ilfov, 077167, SNAGOV
ROMANIA 

(540)

M MAGNUM SNAGOV HOTEL &
RESORT

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04229
(151) 28.06.2012
(732) S.C. REFLEX S.R.L., Str. Saturn nr.

15, sc. b, ap. 3, judeţul Braşov,
500338, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

solvi

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04252
(151) 28.06.2012
(732) S.C. DIDACTICA PUBLISHING

HOUSE S.R.L., Şos Berceni nr. 56,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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ORA de lectură

(591) Culori revendicate:magenta, galben,
verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:030515; 270509;

270515; 290114;  
(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.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04230
(151) 28.06.2012
(732) MIRON VASILE, Str. Iuliu Maniu

nr. 17, ap. 1, judeţul Cluj, , CLUJ -

NAPOCA ROMANIA 
(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.

Horea nr. 3, camera 9, Judeţul Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)

REPERE IMOBILIARE

  
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04253
(151) 28.06.2012
(732) S.C. DIDACTICA PUBLISHING

HOUSE S.R.L., Şos Berceni nr. 56,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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Sunt imbatabil

(591) Culori revendicate:magenta, galben,
cyan, negru

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020503;

270515; 290114;  
(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.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04231
(151) 28.06.2012
(732) MIRON VASILE, Str. Iuliu Maniu

nr. 17, ap. 1, judeţul Cluj, , CLUJ -
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

CUBIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04232
(151) 28.06.2012
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26 Galaţi -

Tg.Bujor, km 8, judeţul Galaţi,
807325, VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

PASSAGE

  
(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.
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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale

pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; 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.
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.
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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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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 04233
(151) 28.06.2012
(732) F U N D A T I A  C U L T U R A L A

REMEMBER ENESCU, Ioan Bianu
nr. 39, sector 1, 78146, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REMEMBER ENESCU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
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 04248
(151) 28.06.2012
(732) S.C. PLASTOR S.A., Str. Calea

Clujului nr. 175, Judeţul Bihor,
410546, ORADEA ROMANIA 

(540)

P ROMANIA PLASTOR

(591) Culori revendicate:galben (pantone
123 C)

  
(531) Clasificare Viena:260318; 270511;

270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte, instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual,
componente pentru aparatură electrocasnică;
matriţe pentru prelucrarea de materiale
plastice (organe de maşini). 
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea
curentului electric; fire electrice pentru
transportul curentului de înaltă ternsiune,
componente pentru aparatură electrocasnică;
componente electronice. 
10 Componente pentru aparatură medicală.
12 Componente pentru industria auto.
17 Produse din materiale plastice
semiprelucrate. 
19 Stâlpi hexagonali şi octogonali de
semnalizare rutieră, din piatră.
20 Produse (necuprinse în alte clase) din
materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, perii.
25 Încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării, articole de sport necuprinse
în alte clase.
40 Tratament de materiale; servicii de
extrudare-suflare de materiale plastice;
servicii de injectare materiale plastice. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04227
(151) 28.06.2012
(732) S.C. FERROITAL BIVOLARI

S.R.L., Str. Bacinschi nr. 7, bl. CL4,
judeţul Iaşi, 700133, IAŞI ROMANIA

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

(540)

net TU ŞTII CÂND, NOI ŞTIM UNDE

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

  
(531) Clasificare Viena:010523; 011505;

071110; 240723; 270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; organizarea de călătorii, servicii
de informare privind programul transporturilor
prin agenţii de turism, informaţii legate de
tarife, programul orar şi metoda de transport.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, rezervarea de locuri de
cazare, în special prin agenţii de voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04234
(151) 28.06.2012
(732) S.C. ERPOS S.R.L., Str. Moldovei

nr. 22/6, judeţul Mureş, , TÂRGU -
MUREŞ ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N

CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

AVILYS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04235
(151) 28.06.2012
(732) S.C. SPEED S.R.L., Str. Călărasi nr.

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

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

(540)

CASTELUL SOARELUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.
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˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04249
(151) 28.06.2012
(732) S.C. PLASTOR S.A., Str. Calea

Clujului nr. 175, Judeţul Bihor,
410546, ORADEA ROMANIA 

(540)

P ROMANIA PLASTOR

  
(531) Clasificare Viena:260318; 270511;

270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte, instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual,
componente pentru aparatură electrocasnică;
matriţe pentru prelucrarea de materiale
plastice (organe de maşini). 
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea
curentului electric; fire electrice pentru
transportul curentului de înaltă ternsiune,
componente pentru aparatură electrocasnică;
componente electronice. 
10 Componente pentru aparatură medicală.
12 Componente pentru industria auto.
17 Produse din materiale plastice
semiprelucrate. 
19 Stâlpi hexagonali şi octogonali de
semnalizare rutieră, din piatră.

20 Produse (necuprinse în alte clase) din
materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, perii.
25 Încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării, articole de sport necuprinse
în alte clase.
40 Tratament de materiale; servicii de
extrudare-suflare de materiale plastice;
servicii de injectare materiale plastice. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04250
(151) 28.06.2012
(732) S.C. PLASTOR S.A., Str. Calea

Clujului nr. 175, Judeţul Bihor,
410546, ORADEA ROMANIA 

(540)

PLASTOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte, instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual,
componente pentru aparatură electrocasnică;
matriţe pentru prelucrarea de materiale
plastice (organe de maşini). 
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea
curentului electric; fire electrice pentru
transportul curentului de înaltă ternsiune,
componente pentru aparatură electrocasnică;
componente electronice. 
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10 Componente pentru aparatură medicală.
12 Componente pentru industria auto.
17 Produse din materiale plastice
semiprelucrate. 
19 Stâlpi hexagonali şi octogonali de
semnalizare rutieră, din piatră.
20 Produse (necuprinse în alte clase) din
materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, perii.
25 Încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării, articole de sport necuprinse

în alte clase.
40 Tratament de materiale; servicii de
extrudare-suflare de materiale plastice;
servicii de injectare materiale plastice. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI CERERI MARCI PUBLICATE IN DATA DE 05.07.2012

Dintr-o regretabila eroare de dactilografiere referitor la depozitul reglementar M 2012/02302

marca s-a publicat ca marca verbala solicitantul a cerut inregistrarea pentru marca

combinata, pentru aceasta s-a facut modificarea in baza de date OSIM si trimis

solicitantului notificarea corecta. Publicarea cererii s-a facut in BOPI din data de 12.04.2012




