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Cerei mărci publicate în BOPI nr. 7/saptamana 30 /2012
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04092
19.07.2012 S.C. ALE PROFIL SECURITY

S.R.L.
SECURITY AE PROFIL

2 M 2012
04564

19.07.2012 MIRCEA-TROI DAN GIOVANI CETATEA BATCA DOAMNEI -
Credinţă Bunăstare Demnitate

3 M 2012
04577

19.07.2012 S.C. MAXIMA LOGISTIC S.R.L. MAXIMA LOGISTICS

4 M 2012
04599

24.07.2012 S.C. ATP EXODUS & CO S.R.L. ATP Auto Shop

5 M 2012
04629

20.07.2012 S.C. ERIVAN IMPEX S.R.L. Speedy Energy Drink Tutti Frutti

6 M 2012
04661

24.07.2012 S.C. TUDIA S.R.L. TUDIA Gustos şi sănătos

7 M 2012
04667

19.07.2012 S.C. ECORECA FOOD S.R.L. La CHERHANA

8 M 2012
04668

19.07.2012 S.C. ECORECA FOOD S.R.L. d Italy Wine and Luxury

9 M 2012
04669

19.07.2012 S.C. ECORECA FOOD S.R.L. OSTERIA del PESCE

10 M 2012
04670

19.07.2012 ARAMOUNI MICHEL Potato Corner

11 M 2012
04671

19.07.2012 ARAMOUNI MICHEL SULTAN GRILL EXPRESS

12 M 2012
04672

19.07.2012 S.C. SENATOR PRODIMPEX
S.R.L.

INSURATEI

13 M 2012
04673

19.07.2012 DIANA MALAI INTREPRINDERE
FAMILIALA

WELLNESS.RO

14 M 2012
04674

19.07.2012 AMIHALACHIOAIE
CONSTANTIN-CRISTIAN
AMIHALACHIOAIE IANA

IANA BAND

15 M 2012
04675

19.07.2012 S.C. FORTEPHARMA S.R.L. ECOLAX

16 M 2012
04676

24.07.2012 CLUBUL SPORTIV ACADEMIA
DE HANDBAL MINAUR

ACADEMIA DE HANDBAL MINAUR

17 M 2012
04677

19.07.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. DRUMUL SPRE ALTAR

18 M 2012
04678

19.07.2012 S.C. SERVSKILLS
INTERNATIONAL S.R.L.

SUPER CLEAN DISPLAY
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19 M 2012
04679

19.07.2012 S.C. SERVSKILLS
INTERNATIONAL S.R.L.

SERVSKILLS INTERNATIONAL

20 M 2012
04680

19.07.2012 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

CONVERSION

21 M 2012
04681

19.07.2012 FUNDATIA OLGA GUDYNN theBRIDGE

22 M 2012
04682

19.07.2012 AMBER TECHNOLOGIES
S.R.L.

AMBER TECHNOLOGIES BINE DE
LA INCEPUT

23 M 2012
04683

19.07.2012 S.C. JOLIDON EXPORT
IMPORT S.R.L.

24 M 2012
04685

19.07.2012 S.C. IST ULTRA S.R.L. BOOKS EXPRESS

25 M 2012
04686

19.07.2012 S.C. HOPLON SECURITY
S.R.L.

HOPLON SECURITY

26 M 2012
04688

19.07.2012 S.C. ALGO MEDIASOFT S.R.L. SAS Security Algo Systems

27 M 2012
04689

19.07.2012 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV
SEVIŞUL ŞELIMBĂR

FOTBAL CLUB ŞELIMBĂR 2011

28 M 2012
04690

19.07.2012 BIBU ADRIAN COSMIN colt alb club

29 M 2012
04691

19.07.2012 S.C. DREAM TRAVEL S.R.L. Dream Travel

30 M 2012
04692

19.07.2012 S.C. INOVA CREATIVE
TRANSLATIONS S.R.L.

INOVA Translations

31 M 2012
04693

19.07.2012 SARAH FARM COMERT
IMP-EXP S.R.L.

Sana oto Remediu natural pentru
urechi Conuri pentru urechi

32 M 2012
04694

19.07.2012 S.C. VALDOR S.R.L. Grota Miresei RESTAURANT

33 M 2012
04695

20.07.2012 S.C. GAMABELL EXIM S.R.L. BRANDS4YOU

34 M 2012
04696

20.07.2012 DIMOFTE GABRIEL CRISTIAN KADY'S

35 M 2012
04697

20.07.2012 S.C. ROMSHOP UNIVERSAL
MARKET S.R.L.

Romshop

36 M 2012
04698

20.07.2012 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

Chio Gustul Distractiei!

37 M 2012
04699

20.07.2012 S.C. ALBALACT S.A. Rarăul. Din Bucovina!
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38 M 2012
04700

20.07.2012 S.C. ALBALACT S.A. Rarăul. Bunătăţi din Bucovina!

39 M 2012
04701

20.07.2012 S.C. RISC GUARD
MANAGEMENT S.R.L.

RISC GUARD MANAGEMENT

40 M 2012
04702

20.07.2012 S.C. ROSANERA
INTERNATIONAL SECURITY
CONSULTING S.R.L.

ROSANERA INTERNATIONAL
SECURITY CONSULTING

41 M 2012
04703

20.07.2012 S.C. GIP TRONIC SERVICE 96
S.R.L.

GIPTRONIC

42 M 2012
04704

20.07.2012 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

MĂRGĂRITAR

43 M 2012
04705

20.07.2012 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

MYSTERIUM

44 M 2012
04706

20.07.2012 SCĂRLĂTESCU CORNELIA MORGANDY BEAUTY LOUNGE

45 M 2012
04707

20.07.2012 S.C. REYHAN PAN S.R.L. BEST PAN COVRIGARIE RULOU
GOGOSERIE

46 M 2012
04708

20.07.2012 CRIZANTEMA S.R.L. CRIZANTEMA

47 M 2012
04709

20.07.2012 S.C. SURSA S.R.L. KLIPA

48 M 2012
04710

20.07.2012 S.C. INTELLIGENT IT S.R.L. BillPRO

49 M 2012
04712

20.07.2012 S.C. ARGOMEDIA S.R.L. Doamne Fereşte CULEGERE DE
VOCALABRU ŞI MANIERE
SOFISTRICATE

50 M 2012
04713

20.07.2012 S.C. EMERALD CONSULTING
& MANAGEMENT S.R.L.

the gin factory irish pub THE GIN
FACTORY

51 M 2012
04714

20.07.2012 S.C. ARGOMEDIA S.R.L. Doamne Fereşte

52 M 2012
04716

20.07.2012 S.C. X.S. SUD COMPANI S.R.L. ZIARUL TUTUROR
MARAMUREŞENILOR Informaţia
zilei de Maramureş

53 M 2012
04717

20.07.2012 S.C. VAST NATUR S.R.L. VAST NATUR

54 M 2012
04718

20.07.2012 S.C. BUSINESS INSIDER S.R.L. R Romania-Insider.com

55 M 2012
04719

20.07.2012 S.C. ECOLOGIC SISTEM
PROJECT S.R.L.

Ecologic Sistem Project Alege
excelenţa!
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56 M 2012
04720

20.07.2012 S.C. DMT DESIGN S.A. DMT MARINE EQUIPMENT

57 M 2012
04721

20.07.2012 PARMALAT S.p.A. Santal Refresh

58 M 2012
04722

20.07.2012 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. DOBROGEA Bob Întreg de secară

59 M 2012
04723

20.07.2012 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. DOBROGEA Bob Întreg de grâu

60 M 2012
04724

23.07.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI

FĂT FRUMOS SUPEREROU

61 M 2012
04725

23.07.2012 S.C. PRO SECURITY FORCE
LION S.R.L.

PRO SECURITY FORCE LION

62 M 2012
04726

23.07.2012 S.C. A.D.M. DUO SERVICII
PAZA S.R.L.

A.D.M. DUO SERVICII PAZA

63 M 2012
04727

23.07.2012 SPORT CLUB MUNICIPAL
ARGESUL PITESTI 2012

SPORT CLUB MUNICIPAL
ARGEŞUL PITEŞTI 2012

64 M 2012
04728

23.07.2012 YANG XI Crovin

65 M 2012
04729

23.07.2012 RUCZUI TIBOR YAMY.ORG Mini Chef Academy

66 M 2012
04730

23.07.2012 S.C. DIVA HAIR COSMETICS
S.R.L.

Oyster cosmetics PROFESSIONAL

67 M 2012
04731

23.07.2012 S.C. NICOLAS DIAZ 1918 S.R.L. EE em

68 M 2012
04732

23.07.2012 S.C. SARCOM S.R.L. PROFI WEISS

69 M 2012
04733

23.07.2012 S.C. ADINFARM S.R.L. FARMACIA TOMIS

70 M 2012
04734

23.07.2012 S.C. SWEET TEA HOUSE
S.R.L.

TEA HOUSE A BLISS IN A CUP

71 M 2012
04735

23.07.2012 S.C. MEDIA MED PUBLICIS
S.R.L.

URGEMED

72 M 2012
04736

23.07.2012 S.C. LOOP PRODUCTIONS
S.R.L.

KESAGA

73 M 2012
04737

23.07.2012 DINES ANTONIO-FLORIAN DINES

74 M 2012
04738

23.07.2012 S.C. CROS CONSTRUCT S.R.L. CROS CONSTRUCT member of De
Meeuw-group
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75 M 2012
04739

23.07.2012 RUS MATEI CRISTIAN Pogany

76 M 2012
04740

23.07.2012 TOPOLOIU GIORGIANA
NEGULESCU PETRONELA

passepartouS

77 M 2012
04741

23.07.2012 S.C. LAND ATELIER S.R.L. LAND ATELIER

78 M 2012
04742

23.07.2012 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. BUCEGI Cel mai gustos ajutor
pentru cea mai tare mamă

79 M 2012
04743

23.07.2012 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Cel mai gustos ajutor pentru cea mai
tare mamă

80 M 2012
04744

23.07.2012 VIGOSS KONFEKSIYON
SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI

VIGOSS

81 M 2012
04745

23.07.2012 INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC (a
Delaware LLC)

INDIAN MOTORCYCLE

82 M 2012
04746

23.07.2012 INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC (a
Delaware LLC)

INDIAN

83 M 2012
04747

23.07.2012 INDIAN MOTORCYCLE
INTERNATIONAL, LLC (a
Delaware LLC)

INDIAN

84 M 2012
04749

23.07.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

DYNID

85 M 2012
04750

23.07.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

PLATROX

86 M 2012
04751

23.07.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

APSTAR

87 M 2012
04752

23.07.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

TELMARK

88 M 2012
04753

23.07.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

MONART

89 M 2012
04754

23.07.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

FAYTON

90 M 2012
04755

24.07.2012 S.C. KAFTAN S.R.L. RESTAURANT BRAŞOVIA FAST
FRESH FOOD

91 M 2012
04756

24.07.2012 S.C. TURSO HOLZ S.R.L. TURSO HOLZ scări interioare

92 M 2012
04757

24.07.2012 UNGUREANU NICOLAE CORAL
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93 M 2012
04758

24.07.2012 UNGUREANU NICOLAE CORAL TECH

94 M 2012
04759

24.07.2012 UNGUREANU NICOLAE CORAL TECH ELECTRONICS

95 M 2012
04760

24.07.2012 UNGUREANU NICOLAE PALMS

96 M 2012
04761

24.07.2012 UNGUREANU NICOLAE PALMS TECH

97 M 2012
04762

24.07.2012 UNGUREANU NICOLAE PALMS TECH ELECTRONICS

98 M 2012
04764

24.07.2012 MECLEA LUIGI-FLORENTIN BRESLO

99 M 2012
04765

24.07.2012 S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L. T&T tehnică şi tehnologie

100 M 2012
04766

24.07.2012 S.C. INTERNATIONAL
CENTURION GARANTY S.R.L.

INTERNATIONAL CENTURION
GROUP

101 M 2012
04767

24.07.2012 CONSTANTINESCU
TITUS-MARIUS

Donuts&Cupcakes

102 M 2012
04768

24.07.2012 KING CAR FOOD INDUSTRIAL
CO., LTD.

MR. BROWN

103 M 2012
04769

24.07.2012 SEMCU ADRIAN EMANUIL VINUL BARONILOR

104 M 2012
04770

24.07.2012 SEMCU ADRIAN EMANUIL CRAMA ROMANEASCA SEMCU

105 M 2012
04771

24.07.2012 SORANA LAVINIA
URDAREANU

HIGH ON MUSIC

106 M 2012
04772

24.07.2012 TERMOSTAL DISTRIBUTIE
S.R.L.

TERMOSTAL

107 M 2012
04773

24.07.2012 S.C. CODE WORKS S.R.L. KATAPULTA

108 M 2012
04774

24.07.2012 POPA VASILE LUCIAN
ZUCHIATHI CSABA ZOLTAN

party oradea

109 M 2012
04775

24.07.2012 POPA VASILE LUCIAN
ZUCHIATHI CSABA ZOLTAN

oradea life.ro

110 M 2012
04776

24.07.2012 S.C. GRUP ROMET S.A.
S.C. AROMET S.A.

KAMARAD

111 M 2012
04777

24.07.2012 IORDACHE FLORIN YOKO Hair Academy

112 M 2012
04778

24.07.2012 MATRAN IRINA MIHAELA DIN ATELIERUL LUI DUMNEZEU
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113 M 2012
04779

24.07.2012 S.C. AB PLUS EVENTS S.R.L. PROVINO, FESTIVALUL DE VIN,
ARTA SI GASTRONOMIE

114 M 2012
04781

24.07.2012 S.C. TOP GEL PROD S.R.L. Top Gel POLARĂ îngheţată ROM

115 M 2012
04782

24.07.2012 ASOCIATIA CONSENSUAL DECEPŢIONISM

116 M 2012
04783

24.07.2012 ASOCIATIA CONSENSUAL CES CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN
SERVICII

117 M 2012
04784

24.07.2012 ASOCIATIA CONSENSUAL LUNO

118 M 2012
04785

24.07.2012 S.C. ACTIV MEDIA GRUP
CONSULTING S.R.L.

VIP VIAŢA INVIZIBILĂ A
PERSONALITĂŢILOR

119 M 2012
04786

24.07.2012 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. NATURAL REMEDIES

120 M 2012
04787

24.07.2012 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. NATURAL CUISINE

121 M 2012
04788

24.07.2012 S.C. SIS GUARD SECURITY
S.R.L.

GUARD SIS SECURITY

122 M 2012
04789

24.07.2012 BROWN-FORMAN POLSKA
SPZOO

RISE AND CONQUER

123 M 2012
04790

25.07.2012 MIHAI GELU IR IZVORUL RECE

124 M 2012
04791

25.07.2012 S.C. VICTORY REAL ESTATE
DEVELOPMENT S.R.L.

VITAN HOME CENTER

125 M 2012
04792

25.07.2012 BONCEA RADU GABRIEL hemopet

126 M 2012
04793

25.07.2012 TRES JOLIE MEDIA S.R.L. MISS TANGA

127 M 2012
04794

25.07.2012 S.C. DENTMAN DISTRIBUTION
S.R.L.

KLINTENSIV

128 M 2012
04795

25.07.2012 S.C. F.L.M. GROUP INVEST
S.R.L.

FLORTIS

129 M 2012
04796

25.07.2012 S.C. F.L.M. GROUP INVEST
S.R.L.

MONUK' ALL

130 M 2012
04797

25.07.2012 S.C. F.L.M. GROUP INVEST
S.R.L.

BABILYINA

131 M 2012
04798

25.07.2012 S.C. PAFLORA IMPEX S.R.L. paflora since 1992
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132 M 2012
04799

25.07.2012 S.C. COSIDRA FOOD S.R.L. UNCLE SAM

133 M 2012
04800

25.07.2012 S.C. NICOLESCU &
AGATSTEIN S.R.L.

Na NICOLESCU AGATSTEIN
DENTAL CLINIQUE

134 M 2012
04801

25.07.2012 S.C. ALINAFOOD ENTERPRISE
S.R.L.

INSIEME CUCINA ITALIANA

135 M 2012
04802

25.07.2012 P.F. COSTEA CALIN GABRIEL MOLLY MALONE'S

136 M 2012
04803

25.07.2012 S.C. TEODEN S.R.L. TEODEN

137 M 2012
04804

25.07.2012 S.C. PATISERIILE HONEY
S.R.L.

ISTANBUL KEBAP

138 M 2012
04805

25.07.2012 S.C. TOTALSOFT S.A. ACOLLADA

139 M 2012
04806

25.07.2012 S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L. SURKER

140 M 2012
04807

25.07.2012 S.C. UNITED MEDIA SERVICES
S.R.L.

UNITED MEDIA SERVICES

141 M 2012
04808

25.07.2012 S.C. SANA EST IMPEX S.R.L. DIAMOND TEX

142 M 2012
04809

25.07.2012 HIGIENE LACROIX S.R.L. FLUXO

143 M 2012
04810

25.07.2012 DEN BRAVEN SEALANTS BV MAMUT SEAL

144 M 2012
04811

25.07.2012 S.C. ROMTELECOM S.A. telverde

145 M 2012
04812

25.07.2012 IOTU TEODORA fountaneer
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(210) M 2012 04092
(151) 19.07.2012
(732) S.C. ALE PROFIL SECURITY

S.R.L., Str. Jokai Mor, nr. 10, cam. 1,
ap. 2, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

SECURITY AE PROFIL
  
(531) Clasificare Viena:230125; 260118;

260201; 260301;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Serviciide siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04564
(151) 19.07.2012
(732) MIRCEA-TROI DAN GIOVANI,

Str. Burebista nr. 1B, bl. L12, ap. 27,
judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PANTILIMON
MIHAI, B-dul Republicii nr. 13, et. II,
birou 20, judeţul Neamţ PIATRA
NEAMT

(540)

CETATEA BATCA DOAMNEI -
Credinţă Bunăstare Demnitate

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

  
(531) Clasificare Viena:070106; 240312;

260101; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
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 Produse agricole, horticole, forestiereşi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04577
(151) 19.07.2012
(732) S.C. MAXIMA LOGISTIC S.R.L.,

Str. Sepcari nr. 9, et. 6, ap. 20, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAXIMA LOGISTICS

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transporturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04599
(151) 24.07.2012
(732) S.C. ATP EXODUS & CO S.R.L.,

Bdul. Bucureşti nr. 65, Judeţul
Maramureş, 430012, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

ATP Auto Shop

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04661
(151) 24.07.2012
(732) S.C. TUDIA S.R.L., Str. Ştefan

Dracinschi nr. 12 A, Judeţul Suceava,
, SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

TUDIA Gustos şi sănătos

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

  
(531) Clasificare Viena:030402; 090110;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04683
(151) 19.07.2012
(732) S.C. JOLIDON EXPORT IMPORT

S.R.L., Str. Tăbăcarilor nr.1, Judeţul
Cluj, 400139, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:090314;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Sutiene, sutiene de baie, sutiene de plajă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04667
(151) 19.07.2012
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L.,

B-dul Mamaia nr. 284, depozit 28,
camera 1-2, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

La CHERHANA
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(591) Culori revendicate:maro, bej

  
(531) Clasificare Viena:180309; 260418;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
baruri; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04668
(151) 19.07.2012
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L.,

B-dul Mamaia nr. 284, depozit 28,
camera 1-2, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

d Italy Wine and Luxury

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
baruri; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04669
(151) 19.07.2012
(732) S.C. ECORECA FOOD S.R.L.,

B-dul Mamaia nr. 284, depozit 28,
camera 1-2, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

OSTERIA del PESCE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:180323; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
baruri; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04685
(151) 19.07.2012
(732) S.C. IST ULTRA S.R.L., Str. Lt.

Saidac Gheorghe nr. 13, bl. 24, sc. 3,
ap. 35, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Transmitere de mesaje, comunicare,
servicii de internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04675
(151) 19.07.2012
(732) S.C. FORTEPHARMA S.R.L., Str.

Nicolae Titulescu nr. 2, Spaţiul CA1,
Biroul 1, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

ECOLAX

  
(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 04686
(151) 19.07.2012
(732) S.C. HOPLON SECURITY S.R.L.,

Calea Plevnei nr. 11, bl. A, parter, ap.
1, camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOPLON SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04670
(151) 19.07.2012
(732) ARAMOUNI MICHEL, Cetăţean

libanez cu rezidenţă în România, Str.
Schitul Măgureanu nr. 45, sector 1,
Bucureşti, ,  LIBAN 

(540)

Potato Corner

(591) Culori revendicate:verde, galben,
maro

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040515;

260418; 270508; 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 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04676
(151) 24.07.2012
(732) CLUBUL SPORTIV ACADEMIA

DE HANDBAL MINAUR, Str. Valea
Roşie nr. 26, judeţul Maramureş,
430145, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

ACADEMIA DE HANDBAL MINAUR

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb
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(531) Clasificare Viena:020108; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04677
(151) 19.07.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

DRUMUL SPRE ALTAR
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04671
(151) 19.07.2012
(732) ARAMOUNI MICHEL, Cetăţean

libanez cu rezidenţă în România, Str.
Schitul Măgureanu nr. 45, sector 1,
Bucureşti, ,  LIBAN 

(540)

SULTAN GRILL EXPRESS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270501;

270507; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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,
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forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04688
(151) 19.07.2012
(732) S.C. ALGO MEDIASOFT S.R.L.,

Str. Cernăuţi nr. 22, judeţul Suceava,
725400, RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

SAS Security Algo Systems

(591) Culori revendicate:cărămiziu, gri,
negru

 
(531) Clasificare Viena:260725; 270515;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;

servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 04678
(151) 19.07.2012
(732) S . C .  S E R V S K I L L S

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Virtuţii nr. 148, Centrul Comercial,
parter, încăperea nr. 27, sector 6,
060787, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPER CLEAN DISPLAY
  

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04689
(151) 19.07.2012
(732) ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV

SEVIŞUL ŞELIMBĂR ,  Str.
Stadionului nr. 14, judeţul Sibiu, ,
ŞELIMBĂR ROMANIA 

(540)

FOTBAL CLUB ŞELIMBĂR 2011

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070104;

210301; 260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04690
(151) 19.07.2012
(732) BIBU ADRIAN COSMIN, Str.

Nicolae Copernic nr. 3, Judeţul Sibiu,
550096, SIBIU ROMANIA 

(540)

colt alb club

  
(531) Clasificare Viena:030108; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04672
(151) 19.07.2012
(732) S.C. SENATOR PRODIMPEX

S.R.L., Str. Mr. Gheorghe Pastia nr. 5,
Judeţul Vrancea, 620035, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

INSURATEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04673
(151) 19.07.2012
(732) DIANA MALAI INTREPRINDERE

FAMILIALA, Str. Avram Iancu nr.
48A, sc. B, ap. 16, Judeţul Braşov,
500086, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

WELLNESS.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse dietetice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04674
(151) 19.07.2012
(732) A M I H A L A C H I O A I E

CONSTANTIN-CRISTIAN, Str. Ion
Creangă nr. 85A, bl. C3, et. 8, ap. 52,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(732) AMIHALACHIOAIE IANA, Str.
Ion Creangă nr. 85A, bl. C3, ap. 52,
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)

IANA BAND
  (531) Clasificare Viena:090110; 090313;

270501; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04679
(151) 19.07.2012
(732) S . C .  S E R V S K I L L S

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Virtuţii nr. 148, Centrul Comercial,
parter, încăperea nr. 27, sector 6,
060787, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SERVSKILLS INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb
(531) Clasificare Viena:241517; 260401;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04680
(151) 19.07.2012
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, 060787, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CONVERSION

(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04681
(151) 19.07.2012
(732) FUNDATIA OLGA GUDYNN, Str.

Erou Iancu Nicolae nr. 5, Vila 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

theBRIDGE

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04682
(151) 19.07.2012
(732) AMBER TECHNOLOGIES S.R.L.,

Şos. Pipera nr. 44, sector 2, 020112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AMBER TECHNOLOGIES BINE DE LA
INCEPUT

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

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

clase:
37 Instalarea, întreţinerea şi repararea
aparatelor pentru condiţionarea aerului;
curăţare şi reparare de cazane; instalare,
întreţinere şi reparaţii pentru instalaţii de
încălzire; lucrări de instalaţii termice, de
încălzire, de climatizare, de răcire; lucrări de
instalaţii sanitare; instalarea, menţinerea şi
repararea aparatelor de răcire; instalarea,
menţinerea şi repararea sistemelor de răcire cu
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recuperare a căldurii, agregate de preparare
apă răcită, turnuri de răcire; furnizarea şi
executarea instalaţiilor termice, de încălzire,
de climatizare, de răcire, de ventilare; service
şi consultanţă în legătură cu toate cele de mai
sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04691
(151) 19.07.2012
(732) S.C. DREAM TRAVEL S.R.L., Str.

Primăverii nr. 5A, judeţul Sibiu, ,
ŞURA MARE ROMANIA 

(540)

Dream Travel

(591) Culori revendicate:ocru (pantone
9180C), roşu (pantone 7524C, 484C),
albastru (pantone 310C)

  
(531) Clasificare Viena:011511; 100304;

120109; 180314; 180501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04692
(151) 19.07.2012
(732) S .C .  INOVA CREATIVE

TRANSLATIONS S.R.L., Calea
Moşilor nr. 205, bl.11, sc. A, etaj 6,
ap. 24, camera 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INOVA Translations

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:241125; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04693
(151) 19.07.2012
(732) SARAH FARM COMERT

IMP-EXP S.R.L., B-dul. Uverturii,
nr. 98A, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Sana oto Remediu natural pentru urechi
Conuri pentru urechi

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

031325; 250119;  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04694
(151) 19.07.2012
(732) S.C. VALDOR S.R.L., Str. Ing. Carol

S. Caracioni-Craciun nr. 15, judetul
Prahova, , SLANIC ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Grota Miresei RESTAURANT

  
(531) Clasificare Viena:050523; 270507;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04629
(151) 20.07.2012
(732) S.C. ERIVAN IMPEX S.R.L., Str.

Principală nr. 236, judeţul Mureş, ,
NADEŞ ROMANIA 

(540)

Speedy Energy Drink Tutti Frutti

(591) Culori revendicate:negru, galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
32 Băuturi nealcoolice-tonice; băuturi şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
cuprinse în această clasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04695
(151) 20.07.2012
(732) S.C. GAMABELL EXIM S.R.L.,

B-dul Basarabia nr. 256, Anexa
Tehnică, Parcela C5, sector 3, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

BRANDS4YOU
 

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04716
(151) 20.07.2012
(732) S.C. X.S. SUD COMPANI S.R.L.,

Str. Piaţa Minelor nr. 5A, Jud.
Maramureş, 430322, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

ZIARUL TUTUROR
MARAMUREŞENILOR Informaţia zilei de
Maramureş

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
galben
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(531) Clasificare Viena:070510; 270511;

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

clase:
16 Publicaţii şi imprimate.
35 Publicitate şi lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04696
(151) 20.07.2012
(732) DIMOFTE GABRIEL CRISTIAN,

Str. Fagului nr. 5, bl. 9E, sc. 1, et. 1,
Judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

(540)

KADY'S
  

(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04709
(151) 20.07.2012
(732) S.C. SURSA S.R.L., Str. Vasile

Alecsandri nr. 9B, bl. B, sc. A, et. 2,
ap. 6, judeţul Iaşi, 700054, IAŞI
ROMANIA 

(540)

KLIPA
  
(531) Clasificare Viena:031301; 270507;  
(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; plicuri de hârtie, invitaţii;
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04710
(151) 20.07.2012
(732) S.C. INTELLIGENT IT S.R.L., Str.

Aciliu nr. 22, judeţul Sibiu, 550144,
SIBIU ROMANIA 

(540)

BillPRO

(591) Culori revendicate:gri, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04717
(151) 20.07.2012
(732) S.C. VAST NATUR S.R.L., Str.

Pescarilor nr. 63, bl. FZ 24, et. 4, ap.
17, Jud. Constanţa, 900581,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

VAST NATUR
 

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

19 Piatră naturală ornamentală.
35 Regruparea în avantajul terţilor a pietrelor
naturale ornamentale (cu excepţia

transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
40 Servicii de prelucrare a pietrelor naturale
ornamentale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04718
(151) 20.07.2012
(732) S.C. BUSINESS INSIDER S.R.L.,

Piaţa Pache Protopopescu nr. 1, et. 2,
ap. 6, camera 12, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

R Romania-Insider.com
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04719
(151) 20.07.2012
(732) S.C. ECOLOGIC SISTEM

PROJECT S.R.L., Sat 1 Decembrie,
Bl. P24, sc. 2, et. 3, ap. 23; Jud. Ilfov,
, COMUNA 1 DECEMBRIE
ROMANIA 

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

(540)

Ecologic Sistem Project Alege excelenţa!

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschid, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:050311; 090110;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04712
(151) 20.07.2012
(732) S.C. ARGOMEDIA S.R.L., Str.

Vasile Pogor nr. 6, judeţul Iaşi,
700110, IAŞI ROMANIA 

(540)

Doamne Fereşte CULEGERE DE
V O C A L A B R U  Ş I  M A N I E R E
SOFISTRICATE
  
(531) Clasificare Viena:020122; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04720
(151) 20.07.2012
(732) S.C. DMT DESIGN S.A., Vadul

Secalelor nr. 6, Jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

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

(540)

DMT MARINE EQUIPMENT

(591) Culori revendicate:verde (pantone
382C), gri (pantone 877C)
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(531) Clasificare Viena:270502; 270517;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, 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, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04702
(151) 20.07.2012
(732) S . C .  R O S A N E R A

INTERNATIONAL SECURITY
CONSULTING S.R.L., B-dul
Nicolae Bălcescu nr. 5, bl. Dunărea ,
sc. 1, ap.1 sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROSANERA INTERNATIONAL
SECURITY CONSULTING

 
(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; montarea de
sisteme electronice de control. 
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază. 
39 Servicii de transport securizat; servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04697
(151) 20.07.2012
(732) S.C. ROMSHOP UNIVERSAL

MARKET S.R.L., Bdul. Bucureştii
Noi, nr. 25A, Imobilul P+3, parter,
Birou A001, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

290113;  
(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;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04713
(151) 20.07.2012
(732) S.C. EMERALD CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Str. Hornei
nr. 18, camera 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

the gin factory irish pub THE GIN
FACTORY
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(591) Culori revendicate:negru, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:110302; 270508;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04721
(151) 20.07.2012
(732) PARMALAT S.p.A., Via Delle

N a z i o n i  U n i t e  4 ,  4 3 0 4 4 ,
COLLECCHIO(PARMA) ITALIA 

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

(540)

Santal Refresh
 

(531) Clasificare Viena:050314; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai; băuturi pe bază de ceai.
32 Băuturi din fructe şi sucuri din fructe;

nectar din fructe, ne-alcoolice; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04714
(151) 20.07.2012
(732) S.C. ARGOMEDIA S.R.L., Str.

Vasile Pogor nr. 6, judeţul Iaşi,
700110, IAŞI ROMANIA 

(540)

Doamne Fereşte

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04703
(151) 20.07.2012
(732) S.C. GIP TRONIC SERVICE 96

S.R.L., Bd. Ghica Tei nr. 72, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Aleea Trestiana nr. 4, bl. 20, sc. B, et.
7, ap. 72, sector 4 BUCURESTI

(540)

GIPTRONIC
 
(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
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siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, referitoare la produsele din clasa 9.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04698
(151) 20.07.2012
(732) INTERSNACK GROUP GMBH &

CO. KG, Peter-Muller-Straße 18,
40468, DUSSELDORF GERMANIA

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMĂNESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc.B, parter, apt.3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Chio Gustul Distractiei!
 

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

29 Produse din cartofi şi legume extrudate şi
granulate sau altfel fabricate sau prelucrate
pentru snacks-uri; nuci, nuci acaju, fistic
(decojit), migdale, alune, nucă de cocos
(deshidratată) prăjite, uscate, sărate,
condimentate, cojite şi prelucrate; fructe şi
legume conservate, uscate şi preparate;
extracte de alge marine pentru alimente.
30 Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere sau din ghimbir

extrudate şi granulate sau altfel fabricate sau
prelucrate pentru snacks-uri; biscuiţi aromaţi
şi covrigi; batoane musli, constând în principal
din seminţe de cereale prelucrate, de asemenea
cu adaos de nuci, alune, alte fructe cu coaja
lemnoasă şi/sau fructe uscate; ciocolată,
produse din ciocolată; sosuri.
31 Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci acaju,
fistic (decojit), migdale, alune şi seminţe toate
acestea neprelucrate; alge pentru consum
uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04722
(151) 20.07.2012
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

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

(540)

DOBROGEA Bob Întreg de secară
(591) Culori revendicate:roşu, alb, maro

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270502;

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

clase:
30 Produse de morărit-panificaţie, specialităţi
de panificaţie, produse de patiserie şi
cofetărie, biscuiţi, produse zaharoase, diverse
sortimente de dulciuri, preparate din cereale.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
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vânzare/comercializare; import-export;
publicitate şi reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04723
(151) 20.07.2012
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

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

(540)

DOBROGEA Bob Întreg de grâu

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;

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

clase:
30 Produse de morărit-panificaţie, specialităţi
de panificaţie, produse de patiserie şi
cofetărie, biscuiţi, produse zaharoase, diverse
sortimente de dulciuri, preparate din cereale.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
vânzare/comercializare; import-export;
publicitate şi reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04699
(151) 20.07.2012
(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)

Rarăul. Din Bucovina!
  
(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 04700
(151) 20.07.2012
(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)

Rarăul. Bunătăţi din Bucovina!
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04704
(151) 20.07.2012
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

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

(540)

MĂRGĂRITAR

(591) Culori revendicate:alb, gri, crem,
auriu, bleumarin, negru

  
(531) Clasificare Viena:170213; 170225;

270504; 270506; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte 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) din
arealul Jidvei.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire; toate în domeniu. 
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04701
(151) 20.07.2012
(732) S . C .  R I S C  G U A R D

MANAGEMENT S.R.L., Bdul.
Nicolae Bălcescu nr. 5, bl. Dunărea sc.
1, ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RISC GUARD MANAGEMENT

(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; montarea de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază. 
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04705
(151) 20.07.2012
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

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

(540)

MYSTERIUM
  

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte 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) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire; toate în domeniu. 
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04706
(151) 20.07.2012
(732) SCĂRLĂTESCU CORNELIA, Str.

Viitorului nr. 197, bl. 42B, sc. 1, et. 8,
ap. 70, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MORGANDY BEAUTY LOUNGE

(591) Culori revendicate:mov, lila

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270504;

270506; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni şi/sau
animale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04707
(151) 20.07.2012
(732) S.C. REYHAN PAN S.R.L., Str.

Nicolae Titulescu nr. 12, bl. 21A,
parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Bl. P53, sc.A, parter, ap.1, Judeţ Ilfov
SNAGOV

(540)

BEST PAN COVRIGARIE RULOU
GOGOSERIE

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04708
(151) 20.07.2012
(732) CRIZANTEMA S.R.L., Str.

Cibinului nr. 8bis, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

CRIZANTEMA
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04741
(151) 23.07.2012
(732) S.C. LAND ATELIER S.R.L., Str.

Gheorghe Ţiţeica nr. 85-87, et. 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LAND ATELIER
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(531) Clasificare Viena:260118; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04727
(151) 23.07.2012
(732) SPORT CLUB MUNICIPAL

ARGESUL PITESTI 2012, B-dul
Petrochimiştilor nr. 29, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

SPORT CLUB MUNICIPAL ARGEŞUL
PITEŞTI 2012

(591) Culori revendicate:alb, violet

  
(531) Clasificare Viena:070509; 240701;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04734
(151) 23.07.2012
(732) S.C. SWEET TEA HOUSE S.R.L.,

Bd. George Coşbuc nr. 13, sector 4,
40531, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEA HOUSE A BLISS IN A CUP

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:050523; 250725;

270501; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04742
(151) 23.07.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

BUCEGI Cel mai gustos ajutor pentru
cea mai tare mamă

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

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04735
(151) 23.07.2012
(732) S.C. MEDIA MED PUBLICIS

S.R.L., Calea Griviţei nr. 148, ap. 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

URGEMED
 

(531) Clasificare Viena:031102; 260201;
270502;  

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

16 Tipărituri şi publicaţii specifice medicinei
de urgenţă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04728
(151) 23.07.2012
(732) YANG XI, Cu rezidentă în Deva, str.

Santuhal nr. 35A, Jud. Hunedoara, ,
CHINA HD

(540)

Crovin
 

(531) Clasificare Viena:011725; 030101;
270501;  

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

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04736
(151) 23.07.2012
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS

S.R.L., Str. Ion Tuculescu nr. 19,
031611, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KESAGA
  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04737
(151) 23.07.2012
(732) DINES ANTONIO-FLORIAN, Str.

Wilhelm Filderman nr. 4, ap. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DINES

(591) Culori revendicate:negru, gri, vişiniu
 
(531) Clasificare Viena:110102; 110104;

220115; 240115; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04729
(151) 23.07.2012
(732) RUCZUI TIBOR, Str. Ion Luca

Caragiale, bl. 2, bl. S26, sc. B, ap. 6,
Jud. Braşov, 500400, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

YAMY.ORG Mini Chef Academy
  

(531) Clasificare Viena:020502; 020503;
020716; 270515;  

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

41 Educaţia copiilor privind alimentaţia
sănătoasă si servicii de educatie realizate
prinîntreceri culinare pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04749
(151) 23.07.2012
(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)

DYNID

 (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 04743
(151) 23.07.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Cel mai gustos ajutor pentru cea mai tare
mamă
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04738
(151) 23.07.2012
(732) S.C. CROS CONSTRUCT S.R.L.,

Şos. Berceni nr. 104F, C4, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CROS CONSTRUCT member of De
Meeuw-group

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04750
(151) 23.07.2012
(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)

PLATROX
  

(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 04730
(151) 23.07.2012
(732) S.C. DIVA HAIR COSMETICS

S.R.L., Str. CPT Girbea Ion, nr. 2, bl.
P2B, sc. 1, et. 7, ap. 32, ,
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)

Oyster cosmetics PROFESSIONAL

(591) Culori revendicate:roz, mov
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(531) Clasificare Viena:090705; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04731
(151) 23.07.2012
(732) S.C. NICOLAS DIAZ 1918 S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 80, Jud.
Alba, , BLUAJ ROMANIA 

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

(540)

EE em

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270514;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04739
(151) 23.07.2012
(732) RUS MATEI CRISTIAN, Str.

Fabricii nr. 5, ap. 129, judeţul Cluj,
400620, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Pogany
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04724
(151) 23.07.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

PROMOVAREA ISTORIEI
ROMANIEI, Str. Făinari nr. 26, bl.
50, sc. C, et. 2, ap. 75, sector 2,
021225, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FĂT FRUMOS SUPEREROU

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

  
(531) Clasificare Viena:020107; 020122;

290115;  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04751
(151) 23.07.2012
(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)

APSTAR

 
(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 04740
(151) 23.07.2012
(732) TOPOLOIU GIORGIANA, Str.

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

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

(540)

passepartouS
  

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
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şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04744
(151) 23.07.2012
(732) V I G O S S  K O N F E K S I Y O N

SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI, Gunesli Everen Mah.,
Gulbahar Cad.Yesiltepe Sok. N 5,
Bagcilar, , ISTANBUL TURCIA 

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

(540)

VIGOSS
  

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

3 Parfumerie, deodorante.
14 Bijuterii şi pietrepreţioase.
18 Genţi, serviete, portofele, port-chei din
piele.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte ş i
acoperăminte pentru cap.
35 Regruparea în interesul terţilor a unei
varietăţi de produse cum ar fi: îmbrăcăminte,
încălţăminte şi acoperăminte pentru cap (cu
excepţia transportului acestora) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04732
(151) 23.07.2012
(732) S.C. SARCOM S.R.L., Str. Pictor

Tăttărăscu nr. 7, Jud. Vâlcea, 240103,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

PROFI WEISS

(591) Culori revendicate:galben, alb,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04752
(151) 23.07.2012
(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)

TELMARK

  
(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 04753
(151) 23.07.2012
(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)

MONART
 
(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. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04745
(151) 23.07.2012
(732) I N D I A N  M O T O R C Y C L E

INTERNATIONAL, LLC (a
Delaware LLC), 2100 Highway 55
Medina,, 55340, MINNESOTA
S.U.A. 

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

(540)

INDIAN MOTORCYCLE
 

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

12 Motociclete şi piese structurale pentru
acestea.
25 Îmbrăcăminte şi anume, tricouri, jachete,
pantaloni, mănuşi, pălării, bavete şi
încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04733
(151) 23.07.2012
(732) S.C. ADINFARM S.R.L., Str.

Dezrobirii nr. 110, bl. 1S8, sc. D, et. 4,
ap.  76,  Jud.  Constan ţa,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

FARMACIA TOMIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04725
(151) 23.07.2012
(732) S.C. PRO SECURITY FORCE

LION S.R.L., Str. Petru Rareş nr. 1,
bl. P15, sc. A, etaj II, ap. 6, judeţul
Argeş, 110194, PITEŞTI ROMANIA

(540)

PRO SECURITY FORCE LION

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.7/30//2012

(210) M 2012 04754
(151) 23.07.2012
(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)

FAYTON
 

(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 04726
(151) 23.07.2012
(732) S.C. A.D.M. DUO SERVICII PAZA

S.R.L., Com. Răteşti nr. 193, judeţul
Argeş, 117610, COMUNA RATESTI
ROMANIA 

(540)

A.D.M. DUO SERVICII PAZA

(591) Culori revendicate:negru, galben
 
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(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 04746
(151) 23.07.2012
(732) I N D I A N  M O T O R C Y C L E

INTERNATIONAL, LLC (a
Delaware LLC), 2100 Highway 55
Medina,, 55340, MINNESOTA
S.U.A. 

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

(540)

INDIAN

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

clase:
12 Motociclete şi piese structurale pentru
acestea.
25 Îmbrăcăminte şi anume, tricouri, jachete,
pantaloni, mănuşi, pălării, bavete şi
încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04747
(151) 23.07.2012
(732) I N D I A N  M O T O R C Y C L E

INTERNATIONAL, LLC (a
Delaware LLC), 2100 Highway 55
Medina,, 55340, MINNESOTA
S.U.A. 

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

(540)

INDIAN

(531) Clasificare Viena:020101; 020122;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Motociclete şi piese structurale pentru
acestea.
25 Îmbrăcăminte şi anume, tricouri, jachete,
pantaloni, mănuşi, pălării, bavete şi
încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04764
(151) 24.07.2012
(732) MECLEA LUIGI-FLORENTIN,

Str. Bulgarus 33, sector 5, 052836,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRESLO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04755
(151) 24.07.2012
(732) S.C. KAFTAN S.R.L., Str. 13

Decembrie nr. 17, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

RESTAURANT BRAŞOVIA FAST
FRESH FOOD

  
(531) Clasificare Viena:010103; 260418;

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

clase:
42 Creare şi menţinere site web.
43 Servicii de alimentaţie publică, inclusiv
restaurante (servirea mesei), restaurante cu
autoservire, servicii de baruri, bufete cu
autoservire, cafenele, cantine, servicii de
catering, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04783
(151) 24.07.2012
(732) ASOCIATIA CONSENSUAL, Str.

Nicoriţă nr. 14, jud. Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

CES CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN
SERVICII
 
(531) Clasificare Viena:240922; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04756
(151) 24.07.2012
(732) S.C. TURSO HOLZ S.R.L., Str.

Mare nr. 615, Judeţul Braşov, ,
COMUNA PREJMER 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)

TURSO HOLZ scări interioare

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobiler, rame; produse (necuprinse în alte
clase) din lemn, plută, stuf, trestie, răchită,
înlocuitori ai acestora sau material plastic, în
special scări de lemn sau din materiale
plastice.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04784
(151) 24.07.2012
(732) ASOCIATIA CONSENSUAL, Str.

Nicoriţă nr. 14, jud. Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

LUNO
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 04757
(151) 24.07.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

Aleea Poet Dimitrie Anghel nr. 1, bl.
M45, sc. 1, et. 4, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 04765
(151) 24.07.2012
(732) S.C. TEHNIC MEDIA S.R.L., Str.

Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B,
ap. 120, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

T&T tehnică şi tehnologie

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260418;

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

clase:
16 Produse de hârtie şi carton imprimate;
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante;
cursuri, manuale.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; tratamentul
textelor-redactare, editare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni
radio şi tv; publicare cărţi şi publicare online.
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42 Design-creaţie şi grafică; creare şi
menţinere de site-uri web pentru terţi, design
de software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04766
(151) 24.07.2012
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

CENTURION GARANTY S.R.L.,
Str. Dărniciei nr. 34, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTERNATIONAL CENTURION
GROUP

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

  
(531) Clasificare Viena:020102; 030701;

050311; 090110; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04785
(151) 24.07.2012
(732) S.C. ACTIV MEDIA GRUP

CONSULTING S.R.L. ,  Str .
Constantin Caracas nr. 21, ap. 3,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIP VIAŢA INVIZIBILĂ A
PERSONALITĂŢILOR

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena: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.
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 04758
(151) 24.07.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

Aleea Poet Dimitrie Anghel nr. 1, bl.
M45, sc. 1, et. 4, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORAL TECH
 

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 04779
(151) 24.07.2012
(732) S.C. AB PLUS EVENTS S.R.L., Str.

Ungheni nr. 2, Jud. Iaşi, 700382, IAŞI
ROMANIA 

(540)

PROVINO, FESTIVALUL DE VIN,
ARTA SI GASTRONOMIE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea în scop comercial şi publicitar
de expoziţii, festivaluri şi târguri; organizarea
de festivaluri şi târguri de vin, artă şi
gastronomie; organizarea de expoziţii şi
showuri gastronomice; organizarea unor
evenimente de promovare a vinului;
organizarea în scop comercial şi publicitar de
evenimente destinate specialiştilor şi
publicului larg.
41 Organizare şi conducerea de conferinţe,
congrese, colocvii, seminarii, simpozioane;
organizarea în scop cultural şi educativ de
expoziţii, festivaluri şi târguri; organizarea de
cursuri pentru transmiterea de informaţii /
iniţiere în domeniul vinului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04759
(151) 24.07.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

Aleea Poet Dimitrie Anghel nr. 1, bl.
M45, sc. 1, et. 4, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORAL TECH ELECTRONICS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 04786
(151) 24.07.2012
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NATURAL REMEDIES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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.
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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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04767
(151) 24.07.2012
(732) C O N S T A N T I N E S C U

TITUS-MARIUS, Str. Navigaţiei nr.
99, corp B, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Donuts&Cupcakes
 
(531) Clasificare Viena:040521; 080118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04760
(151) 24.07.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

Aleea Poet Dimitrie Anghel nr. 1, bl.
M45, sc. 1, et. 4, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PALMS
 

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 04787
(151) 24.07.2012
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NATURAL CUISINE

(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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
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construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte 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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04768
(151) 24.07.2012
(732) KING CAR FOOD INDUSTRIAL

CO., LTD., No. 230, sec. 3, Roosevelt
Road, , TAIPEI TAIWAN, Republic
of China (ROC) 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTIALA ARINOVA, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

MR. BROWN
(531) Clasificare Viena:020105; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Biscuiţi, pâine, prăjituri, tăiţei preparaţi
instant, orez preparat instant, fiertură de ovăz,
produse de cofetărie şi patiserie, şi anume
dulciuri, zahăr candel, paste (patiserie), fulgi
de cereale, gumă de mestecat, ciocolată caldă,
cacao, băuturi pe bază de cafea, ceaiuri, ceai
negru, băuturi pe bază de ceai cu conţinut de
lapte, băuturi pe bază de ceai chinezesc,
băuturi pe bază de ceai de lămâie, băuturi pe
bază de ceai cu conţinut de lapte praf, băuturi
pe bază de ceai chinezesc sub formă de
pulbere, băuturi pe bază de ceai de lămâie sub
formă de pulbere, ceai din plante de
păducel/gherghin pentru uz alimentar, ceai din
pentru uz alimentar

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04761
(151) 24.07.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

Aleea Poet Dimitrie Anghel nr. 1, bl.
M45, sc. 1, et. 4, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PALMS TECH
 

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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 04762
(151) 24.07.2012
(732) UNGUREANU NICOLAE, Str.

Aleea Poet Dimitrie Anghel nr. 1, bl.
M45, sc. 1, et. 4, ap. 47, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PALMS TECH ELECTRONICS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04769
(151) 24.07.2012
(732) SEMCU ADRIAN EMANUIL, Str.

Ion Maiorescu nr. 10, bl. 33S2, ap. 6,
Jud. Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA

(540)
VINUL BARONILOR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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 04788
(151) 24.07.2012
(732) S.C. SIS GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Serg. Major Blejan Florea
nr. 4, bl. 15, sc. 2, et. 5, ap. 162, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GUARD SIS SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, gri închis
  (531) Clasificare Viena:240115; 270509;

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

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă; consultanţă
în domeniile gardă şi securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04771
(151) 24.07.2012
(732) S O R A N A  L A V I N I A

URDAREANU, Str. Şos. Nordului nr.
20, sector 1, 014103, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL "ION
FLOREA", Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

HIGH ON MUSIC

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

clase:
6 Obiecte de artă din metale sau bronz, lanţuri
pentru chei şi alte obiecte decorative din
metale cuprinse în această clasă inscripţionate.

9 Aparatură electronica de orice fel cuprinsă
în această clasă, filme, suporturi magnetice,
optice, flash, memorii statice, caduri de
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m e m o r i e ,  m e m o r y  s t i c k ,  t o a t e
înregistrate/încărcate cu cărţi, poveşti, teatru,
filme, muzică video, pentru i-Pad-uri,
telefoane mobile şi altele asemenea şi/sau
pentru acces prin mijloace electronice sau
internet; suporturi de date înregistrate şi orice
alt tip de dispozitiv de stocare, carte digitală
cu tematică diferită în special povestiri despre
muzicieni şi viaţa lor în industria muzicală şi
în formate diferite în special în format
electronic; revistă digitală, publicaţii
electronice descărcabile; discuri compacte,
DVD-uri şi alte suporturi digitale cu
înregistrări de cărţi şi media; publicaţii
electronice încarcabile, reviste virtuale;
muzică digitală încărcabilă de pe internet,
furnizată prin decompactare (MP3) din
website/internet; sistem automat de furnizare
a muzicii la cerere (juke-box); fişiere cu
muzică, imagini şi sunete, încărcabile;
programe software pentru computere
permiţând transmisia de fotografii, video,
texte , muzică, MP3 pe telefonul mobil;
programe de caculator pentru televiziune
interactivă şi pentru jocuri sau concursuri
interactive; software pentru televiziune
interactivă; casete pentru suporturile
înregistrate; filme cinematografice, pelicule
cinematografice; desene animate.
14 Brelocuri, obiecte de artă din metale
preţioase şi aliajele acestora şi în general
produse din, sau placate cu metale preţioase şi
aliaje ale acestora, care nu sunt cuprinse în
alte clase, bijuterii la modă din metale
preţioase sau imitaţii ale acestora, insigne,
ecusoane, ceasuri, casete pentru bijuterii şi
alte articole decorative şi produse din această
clasă. 
15 Instrumente muzicale; instrumente
muzicale electronice; instrumente muzicale de
jucărie şi cutii muzicale.
16 Produse din hartie şi carton necuprinse în
alte clase în general, publicaţii de orice fel şi
în special cărţi de toate tipurile în special de

ficţiune, povestiri despre muzicieni şi viaţa lor
în industria muzicală şi de diferite formate în
special tipărituri, reviste, benzi desenate,
coperţi de cărţi, postere, afişe, vederi, invitaţii
la spectacole muzicale, la prezentări de
colecţii vestimentare şi/sau de artă, la serate,
la petreceri şi altele asemenea; etichete şi alte
materiale promoţionale cuprinse în această
clasă; publicaţii promoţionale; fotografii;
clişee; materiale tipărite conţinând programe
de concerte; materiale pentru artişti; materiale
didactice sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); buletine de informaţii despre
evenimente culturale şi muzicale pe hârtie;
premii tipărite; materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); pungi, saci şi
săculeţi; etu-uri pentru acte; coperţi pentru
telefoane mobile şi iPhone; ecusoane;
papetărie; picturi , tablouri înrămate sau nu;
reproduceri de artă pe materiale din această
clasă; obiecte de artă litografiate; gravuri. 
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, mică şi produse
din aceste materiale, care nu sunt incluse în
alte clase, cum ar fi casete şi alte articole
decorative din aceste materiale , cuprinse în
această clasă.
18 Umbrele, umbrele de soare, bastoane,
genţi; articole de sport, de voiaj; mape şi genţi
pentru documente şi casete din materiale
cuprinse în această clasă. 
19 Obiecte de artă din piatră, beton şi alte
materiale din această clasă, folosite ca
ornamente. 
20 Opere de artă şi decoraţiuni, casete,
accesorii şi alte articole decorative produse
din lemn, plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş,
os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora, material plastic sau alte
materiale din această clasă. 
21 Recipienţi de menaj, căni, pahare şi vaze,
sticlă pictată, obiecte şi opere de artă din
sticlă, porţelan, faianţă, pământ ars şi alte
materiale cuprinse în această clasă. 
25 Articole vestimentare şi accesorii, tricouri,
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îmbrăcăminte, articole pentru acoperit capul:
şepcuţe şi alte asemenea. 
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. 
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii. 
35 Servicii de publicitate/menţionare /căutare
de sponzorizare/servicii de ralaţii cu publicul
şi de promovare a produselor, prin orice fel de
mijloace din această clasă; servicii pentru
promovarea personalităţilor muzicale;
promovarea afacerii prin mijloace
audiovizuale şi prin telefon; promovarea
on-line de reţele informatice şi site-uri web;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
difuzare de anunţuri publicitare şi materiale
publicitare; pregătirea, redactarea, difuzarea şi
actualizarea de texte publicitare, de anunţuri
şi de materiale publicitare; regruparea în
avantajul terţilor a obiectelor de artă, cărţi pe
diverse suporturi, filme, spectacole, producţii
de televiziune, divertisment, produse
promoţionale; (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; administrarea obiectelor de
artă; servicii care constau în căutarea,
culegerea, înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise, înregistrări, date şi
informaţii în fişiere informatice-electronice;
gestionarea de fişiere informatice; procesarea
de cuvinte, de informaţii, într-o bază de date
computerizată; organizarea de expoziţii în
scop comercial; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; punerea împreună,
spre beneficiul altora, a unei varietăţi de
bunuri, prin orice mijloace din această clasă şi
în special prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, al emisiunilor de

teleshopping, sau al canalelor TV; servicii de
import-export a produselor de toate felurile
d i n  c l a s e l e
6,9,14,15,16,17,18,19,20,21,25,28,32,33, care
vor fi confecţionate în acest scop; promovarea
de produse şi servicii ale terţilor prin găsirea
de sponsori care să le asocieze cu un program
de decernare de premii, o competiţie muzicală;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
terţilor prin distribuţia de materiale tipărite şi
concursuri promoţionale; distribuirea de
materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
broşuri, eşantioane), prin poştă şi în particular
prin vânzarea la distanţă prin cataloage;
organizarea de defilare de modă cu final
promoţional; conducerea şi administrarea
afacerilor în domeniu, în special conducerea
afacerilor artistice; servicii de management al
angajaţilor pentru teatru film, căutare de
informaţii în fişiere informatice pentru terţi;
organizarea de expoziţii vestimentare şi de
artă în scop comercial sau de publicitate;
administrare; închirierea de spaţii şi timp
publicitare inclusiv on-line; consiliere
profesională pentru artiştii interpreţi;
investigaţii, estimări şi date , consultanţă,
expertiză pentru afaceri.
38 Telecomunicaţii; servicii de transmitere,
streaming, difuzare, retransmitere, diseminare
de date, materiale audio-video, programe,
muzică, filme, jocuri, show-uri şi producţii de
televiziune prin internet, prin telefon mobil,
prin unde radio; servicii de difuzare şi
comunicaţii interactive; difuzarea de programe
d e  t e l e v i z i u n e  ( b r o a d c a s t i n g ) ;
transmisie/difuzare de programe video şi
audio, de muzică, (clip-uri, show-uri) prin
intermediul internetului; transmisia electronică
de voce, date şi imagini prin televiziune şi
video difuzare; transmisia de programe de
televiziune prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare ; servicii de difuzare de
programe de televiziune cu ajutorul
computerului şi/sau a telefoanelor mobile
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inteligente; furnizarea de forumuri de discuţii
şi schimb de mesaje, platforme social-media
pe care utilizatorii postează şi interacţionează;
exprimând sentimentele lor de extaz generate
de muzică, pe internet; comunicaţii cu ajutorul
telefonului mobil; servicii de televiziune
interact ivă ;  t ransmiterea de date
computerizate şi teletexte prin mijloace de
televiziune; transmitere de mesaje şi imagini
asistate de calculator; transmitere de fişiere
digitale; transmitere de divertisment
interactiv; servicii de difuzare de informaţii
referitoare la evenimente culturale şi muzicale
cuprinse în această clasă; servicii interactive
pentru facilitarea preselectării şi înregistrării
programelor de televiziune şi filmelor;
furnizarea de acces la informaţii şi la baze de
date; furnizarea accesului utilizatorilor la o
reţea informatică mondiala în special la o
reţea socială; furnizarea canalelor de
telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping; închiriere de timp de acces la
reţele informatice mondiale; transmisiuni în
direct accesibile prin intermediul paginilor de
internet (cameră web); servicii de portal
internet şi comunicaţii prin portal; difuzare
simulcasting de televiziune în reţelele de
comunicaţii globale, internet şi reţele fără fir;
platformă online şi pe telefonul mobil de
furnizare de videoelipuri muzicale şi muzică,
către o bază de abonaţi mondială; servicii de
comunicaţii interactive cu ajutorul
calculatorului; transmisia de imagini, sunet şi
muzică prin intermediul unei reţele de
multimedia; agenţii de informaţii de ştiri,
precum şi difuzarea ştirilor.
40 Servicii de tipărire în general şi servicii de
tipărire a publicaţiilor de orice fel, de cărţi de
toate tipurile în special de ficţiune, cu
povestiri despre muzicieni şi viaţa lor în
industria muzicală şi de diferite formate în
special "comic books", de reviste şi altele
asemenea; prelucrare foto, developare de
fotografii şi filme; printare foto; prelucrare şi

procesare de pelicule cinematografice;
prelucrarea materialelor informatice,
video-audio; gravare foto, imprimare,
serigrafie ; prelucrarea personalizată a
bunurilor prin servicii incluse în acestă clasă;
imprimarea desenelor , picturilor şi a altor
inscripţionări pe tricouri sau pe alte obiecte ;
înrămarea picturilor sau tablourilor ; servicii
de reproduceri de opere de artă, de placări
(acoperiri).
41 Servicii de publicare de carte de orice fel,
în special de cărţi de ficţiune, povestiri despre
muzicieni şi viaţa lor în industria muzicală, de
reviste, de benzi desenate, de publicaţii sau de
texte de orice fel, în afară celor publicitare;
servicii de împrumut de carte; servicii de
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor; publicarea de cărţi şi cărţi
virtuale; furnizarea şi exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile;
organizarea, conducerea şi găzduirea de
show-uri şi ceremonii cu decernare de premii
relativ la muzică în general, la emisiuni de
televiziune, la filme; furnizare de divertisment
prin organizarea şi prezentarea de spectacole
de divertisment pe scenă sau televizate,
divertisment de genul concertelor sau prin
organizarea de vizionări de filme sau de
programe de televiziune; invitarea de formaţii,
DJ, din ţară şi din străinătate; organizarea de
concursuri de educaţie şi de frumuseţe;
organizarea şi dirijarea de concerte; regie
artistică; organizarea de reprezentaţii teatrale
şi spectacole live, de music-hall; servicii de
orchestră; selecţia, rezervarea şi contractarea
a r t i ş t i l o r  i n t e r p r e ţ i  p e n t r u
evenimente(serviciide promoter şibooking);
furnizarea de servicii culturale în general;
organizarea de expoziţii, galerii de artă,
expunere de opere de artă în general, în
scopuri culturale sau educative; organizarea şi
furnizarea de servicii de club; furnizarea de
servicii de gazdă pentru petreceri, distracţii;
organizarea de petreceri şi evenimente de
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protocol, oficiale, particulare şi/sau dansante;
organizarea de evenimente în aer liber, sau în
anumite locaţii; furnizarea de informaţii,
imagini, video şi text, pe subiectul muzicii, pe
internet şi pe telefoane mobile şi prin
platforme sociale; organizarea de evenimente
la care se va asculta muzică, concerte,
formaţii; servicii de informaţii asupra
activităţilor de recreere, divertisment şi
organizare de petreceri; instruire şi educaţie în
artă dramatică, în tehnica picturii şi a
decoraţiunilor, în realizarea picturilor în
general; producerea de filme, filmări
înregistrate pe benzi video sau alte suporturi
(filmare); închirieri de benzi video şi audio;
producerea de programe de televiziune, de
emisiuni de televiziune, de piese de teatru, de
divertisment şi de materiale media;
producerea şi realizarea de proiecţii de filme;
închirieri de filme; servicii de sonorizare;
servicii de producţie de compoziţie şi
orchestraţie muzicală; editare de cărţi;
redactare de scenarii teatrale şi pentru filme,
pentru emisiuni de televiziune, pentru
spectacole de orice natură, pe orice tematica
în general şi de divertisment, toate, în special,
cu un concept deosebit care vizează folosirea
tuturor elementelor culturii pop contemporane
la suprafaţă, faptul că există un substrat
compus din mesaje şi încercări lăsat sa fie
descoperite de cei care vor să caute, iar
concluzia finala este lăsată întotdeauna la
interpretarea publicului, personajul dominant,
prezent permanent, fiind în acelaşi timp
personaj pozitiv şi personaj negativ; redactare
de orice fel de texte, altele decât cele
publicitare; organizarea spectacolelor;
rezervarea de locuri la spectacole de orice
natură, închirierea de decoruri pentru
spectacole; furnizarea de servicii de
impresariat artistic, de servicii de rezervare şi
vânzare a biletelor de intrare; administrarea
artistică a spectacolelor muzicale şi de teatru;
servicii de prezentare şi expunere a operelor

de artă, muzică, film, teatru şi/sau literatura
publicului, în scopuri culturale sau educative;
servicii al căror scop esenţial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, interpretări ale cântăreţilor şi
dansatorilor; servicii de discotecă; reportaje
fotografice, fotografie; servicii de procesare
de imagini digitale; montaj de programe
radiofonice şi de televiziune; servicii de
informaţii sub formă de imagini, video şi text
furnizate on-line de la o reţea de computere;
servicii de educaţie relativ la modă;
organizarea de show-uri de modă ca
divertisment; activitate jurnalistică prin
servicii de reporter; producţii şi programe de
televiziune; diseminare de informaţii pentru
cărţi, emisiuni de televiziune, filme,
spectacole de teatru, artişti, colecţii
vestimentare şi de artă, despre instruire
profesională în domeniul mass-media.
42 Crearea de website-uri pentru alţii şi în
special pentru o comunitate on-line, platformă
social media pe care membrii încarcă,
împărtăşesc informaţii şi idei schimbând
impresii, păreri, comentarii despre muzică şi
pasiunile lor pentru muzică şi interacţionează
pe baza unui conţinut referitor la o tematică
originală vizând în special sentimental şi/sau
starea de extaz la care se ajunge prin muzică
şi, de asemenea, sentimental de pasiune
extrema faţă de muzică; crearea deblog-uri
on-line care reflectă modul în care membrii
postează informaţia pe portalul social media şi
în care utilizatorii postează on-line, conţinut
de orice fel (poze, text, video, MP3), pe
tematica de mai sus; crearea, conceperea de
artă grafică şi design; crearea de tehnici de
pictare, de design comercial de artă şi de
desen grafic; crearea, elaborarea, conceperea,
găzduirea, actualizarea , instalarea, copierea,
închirierea şi întreţinerea de programe de
calculatoare sau de programe pentru jocuri;
crearea şi dezvoltarea de programe software
pentru procesarea şi difuzarea/distribuirea de
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conţinut multimedia; crearea design-ului de
produse de moda şi a accesoriilor acestora;
asigurarea de utilizare temporară de software
de calculator nedescărcabil folosit la crearea
şi publicarea de jurnale şi bloguri on-line.
45 Servicii oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; exploatarea
drepturilor pentru emisiuni TV şi producţii
înregistrate, pentru filme, pentru spectacolele
de teatru, pentru internet, pentru cărti, pentru
programe de calculator; servicii destinate
întâlnirilor pe internet ( dating services);
servicii on-line de blog şi reţele sociale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04789
(151) 24.07.2012
(732) BROWN-FORMAN POLSKA

SPZOO, UL. Postepu 21D, 02-676,
WARSZAWA POLONIA 

(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)

RISE AND CONQUER
 

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

33 Băuturi alcoolice, inclusiv spirtoase
distilate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04770
(151) 24.07.2012
(732) SEMCU ADRIAN EMANUIL, Str.

Ion Maiorescu nr. 10, bl. 33S2, ap. 6,
Jud. Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

CRAMA ROMANEASCA SEMCU
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04772
(151) 24.07.2012
(732) TERMOSTAL DISTRIBUTIE

S.R.L., Str. Uzinelor nr. 60, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

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

(540)

TERMOSTAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04790
(151) 25.07.2012
(732) MIHAI GELU, Str. Mărginei, judeţul

I lfov,  ,  COMUNA GRUIU
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)

IR IZVORUL RECE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270508;

270509; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiuni afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
publicitate on line într-o reţea computerizată,
licenţe de servicii pentru terţi; servicii de
franciză; servicii de import export,
organizarea şi participarea la târguri şi
expoziţii în scop publicitar şi comercial, toate
acestea în legătură cu serviciile din clasa 43.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04777
(151) 24.07.2012
(732) IORDACHE FLORIN, Bdul. Iuliu

Maniu nr. 17, bl. 21P, sc.3, ap.114,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YOKO Hair Academy

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04773
(151) 24.07.2012
(732) S.C. CODE WORKS S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 5A, judeţul Cluj, 401185,
TURDA ROMANIA 

(540)

KATAPULTA
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04778
(151) 24.07.2012
(732) MATRAN IRINA MIHAELA, Str.

Rahova nr. 43, sc. E, et. 3, ap. 92,
Judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

DIN ATELIERUL LUI DUMNEZEU

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
si cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine; regrupare în avantajul terţilor a
produselor specifice clasei 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04774
(151) 24.07.2012
(732) POPA VASILE LUCIAN, Sat

Sânmartin, str. G. Enescu nr. 105-47,
ap. 8, judeţul Bihor, , COM.
SÂNMARTIN ROMANIA 

(732) ZUCHIATHI CSABA ZOLTAN,
Str. Transilvaniei nr. 12, bl. U3, sc. A,
et. 2, ap. 4, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

party oradea

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
gri

 
(531) Clasificare Viena:241517; 270502;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04775
(151) 24.07.2012
(732) POPA VASILE LUCIAN, Sat

Sânmartin, str. G. Enescu nr. 105-47,
ap. 8, judeţul Bihor, , COM.
SÂNMARTIN ROMANIA 

(732) ZUCHIATHI CSABA ZOLTAN,
Str. Transilvaniei nr. 12, bl. U3, sc. A,
et. 2, ap. 4, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

oradea life.ro

(591) Culori revendicate:vişiniu, roz

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
35 Publicitate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04781
(151) 24.07.2012
(732) S.C. TOP GEL PROD S.R.L., Str.

Aeroportului nr. 120, Judeţul Dolj, ,
CÂRCEA ROMANIA 

(540)

Top Gel POLARĂ îngheţată ROM

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

  
(531) Clasificare Viena:030708; 250119;

270504; 270506;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci nr.7/30//2012

(210) M 2012 04776
(151) 24.07.2012
(732) S.C. GRUP ROMET S.A., Şos.

Brăilei nr. 15, Judeţul Buzău, 120118,
BUZĂU ROMANIA 

(732) S.C. AROMET S.A., Şos. Brăilei
nr.15, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP
1, CP 52 BUZĂU

(540)

KAMARAD

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260302; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; în
principal activităţi de import; export; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04782
(151) 24.07.2012
(732) ASOCIATIA CONSENSUAL, Str.

Nicoriţă nr. 14, jud. Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

DECEPŢIONISM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04802
(151) 25.07.2012
(732) P.F. COSTEA CALIN GABRIEL,

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

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

(540)
MOLLY MALONE'S

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04803
(151) 25.07.2012
(732) S.C. TEODEN S.R.L., Str. Lt.

Becherescu nr. 10, judeţul Dolj,
205100, BĂILEŞTI ROMANIA 

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

(540)

TEODEN

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

 

(531) Clasificare Viena:050702; 260118;
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04804
(151) 25.07.2012
(732) S.C. PATISERIILE HONEY S.R.L.,

Str. Soveja nr. 97, Judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

ISTANBUL KEBAP
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(531) Clasificare Viena:080725; 270511;
270524;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04808
(151) 25.07.2012
(732) S.C. SANA EST IMPEX S.R.L., Sat

Bacu, Judeţul Giurgiu, , COMUNA
JOIŢA ROMANIA 

(540)

DIAMOND TEX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Orteze, genunchiere, centruri magnetice,
glezniere, cotiere, centuri din neopren.
35 Publicitate; servicii de import; regruparea
în avantajul terţilor a ortezelor (bandaje
electrice, genunchiere, centruri magnetice,
glezniere, burtiere) (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04805
(151) 25.07.2012
(732) S.C. TOTALSOFT S.A., Global City

Business Park, Str. Bucureşti Nord nr.
10, Clădirea O21, et. 8, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ACOLLADA

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 10C), portocaliu (Pantone 165C)

  
(531) Clasificare Viena:261111; 270502;

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

clase:
9 Programe pentru calculator.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04797
(151) 25.07.2012
(732) S.C. F.L.M. GROUP INVEST

S.R.L., Str. Iacob Negruzzi nr. 39,
sector 1, 011093, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BABILYINA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare, săpunuri, parfumerie, cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04809
(151) 25.07.2012
(732) HIGIENE LACROIX S.R.L., Str.

Jepilor nr. 12, bl. A25, ap. 29, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

FLUXO
  

(531) Clasificare Viena:260201; 270502;
270508;  

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

11 Aparate de uscare, uscătoare de mâini,
uscătoare de păr.
21 Distribuitoare de hârtie, dozatoare de
săpun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04791
(151) 25.07.2012
(732) S.C. VICTORY REAL ESTATE

DEVELOPMENT S.R.L., Calea
Dudeşti nr. 188, bl. C, et. p, ap. 5,
Camera 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VITAN HOME CENTER
 

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

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

monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04798
(151) 25.07.2012
(732) S.C. PAFLORA IMPEX S.R.L., Str.

Intrarea Sectorului nr. 8, 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)

paflora since 1992
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04806
(151) 25.07.2012
(732) S.C. M.L.F. ART INVEST S.R.L.,

Str. Soarelui nr. 5, bl. B2, et. 3, ap.
301, Complex Cosmopolis, Faza 1,
Sat Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFANESTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

SURKER
 

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

clase:
7 Distribuitoare automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04810
(151) 25.07.2012
(732) DEN BRAVEN SEALANTS BV,

Denariusstraat 11, 4903 RC,
OOSTERHOUT NETHERLANDS 

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

(540)

MAMUT SEAL

(591) Culori revendicate:gri, roşu, maro

(531) Clasificare Viena:030201; 241517;
270502; 290113;  

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

1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; compoziţii
extinctoare; preparate pentru călire şi sudura
metalelor; produse chimice destinate
conservării alimentelor; materiale tanante;
adezivi (materiale de lipit) destinaţi/e
industriei.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din hârtie neincluse în alte clase;
produse din materiale plastice semiprelucrate;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
conducte flexibile nemetalice; etansanti.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04807
(151) 25.07.2012
(732) S.C. UNITED MEDIA SERVICES

S.R.L., Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8,
Clădirea America House, Spaţiul nr. 2,
Aripa de Vest, et. 7, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNITED MEDIA SERVICES
(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.
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 04799
(151) 25.07.2012
(732) S.C. COSIDRA FOOD S.R.L., Str.

Vârfu cu Dor nr. 7, bl. V4B, sc. C, ap.
4 4 ,  J u d e ţu l  C o n s t a n ţ a ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

UNCLE SAM

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

  
(531) Clasificare Viena:020111; 090110;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04811
(151) 25.07.2012
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, et. 7-18, et. 7-18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

telverde

(591) Culori revendicate:verde, albastru

(531) Clasificare Viena:050314; 270507;
290112;  

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04792
(151) 25.07.2012
(732) BONCEA RADU GABRIEL, Str.

Baicului nr. 12, bl. 5A, sc. A, et. 1, ap.
8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

hemopet

(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
închis

  
(531) Clasificare Viena:011515; 020919;

270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04793
(151) 25.07.2012
(732) TRES JOLIE MEDIA S.R.L., Str.

Cerna nr. 8, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MISS TANGA

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

9 Ochelari de soare.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04794
(151) 25.07.2012
(732) S.C. DENTMAN DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Sergent Lazăr Gafton nr.
11, sector 5, 050208, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KLINTENSIV
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri.
5 Dezinfectante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04800
(151) 25.07.2012
(732) S.C. NICOLESCU & AGATSTEIN

S.R.L., Şoseaua Pipera Tunari nr. 1H,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

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

(540)

Na NICOLESCU AGATSTEIN DENTAL
CLINIQUE

(591) Culori revendicate:alb, mov
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04812
(151) 25.07.2012
(732) IOTU TEODORA, Str. Dristorului

nr. 97-119, bl. 63, sc. 3, et. 8, ap. 554,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

fountaneer

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

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04795
(151) 25.07.2012
(732) S.C. F.L.M. GROUP INVEST

S.R.L., Str. Iacob Negruzzi nr. 39,
sector 1, 011093, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FLORTIS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare, săpunuri, parfumerie, cosmetice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04801
(151) 25.07.2012
(732) S.C. ALINAFOOD ENTERPRISE

S.R.L., Piaţa Unirii nr. 2, 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)

INSIEME CUCINA ITALIANA
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04796
(151) 25.07.2012
(732) S.C. F.L.M. GROUP INVEST

S.R.L., Str. Iacob Negruzzi nr. 39,
sector 1, 011093, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MONUK' ALL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare, săpunuri, parfumerie, cosmetice. 

˜˜˜˜˜˜˜



E R A T E

Dintr-o regretabila eroare la depozitul reglementar M 2012 03169 s-a produs o eroare in
ceea ce priveste publicarea denumirii marcii corect fiind ALEX ALARMS
SECURITY cu element figurativ.
Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM. Cererea a fost publicata in BOPI
7/din data de 17.05.2012.

______________________________________

Referitor depozit reglementar M 2012 04323 publicat ca cerere in BOPI 7 din data de
05.07.2012 s-a schimbat data de depozit din 03.07.2012 in 02.07.2012 conform
documentelor justificative legate de efectuarea platii taxelor de depunere si publicare.
Acestea au fost depuse prin fax si nu au putut fi identificate pana la sosirea originalelor.
S-a facut corectura si in baza de date OSIM.

_______________________________________




