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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 8/saptamana 31/2012
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04344
26.07.2012 POPA MARIA-VIORICA Club pentru Femei

2 M 2012
04345

26.07.2012 POPA MARIA-VIORICA Club Poftă bună!

3 M 2012
04684

19.07.2012 UNIUNEA ARTISTILOR
PLASTICI DIN ROMANIA

Uniunea Artiştilor Plastici din
România

4 M 2012
04763

27.07.2012 ASOCIATIA MESTERILOR
POPULARI CLUJENI

ASOCIATIA MESTERILOR
POPULARI CLUJENI

5 M 2012
04819

26.07.2012 S.C. ROUA SEAFOOD S.R.L. ANCORA

6 M 2012
04820

26.07.2012 S.C. MOKA STUDIO DESIGN
S.R.L.

MOKA STUDIO DESIGN

7 M 2012
04824

26.07.2012 CHINTOIU CRISTINA ERFRES

8 M 2012
04829

26.07.2012 A&M JILAVU-IVAŞCU ZIARUL DIN MUSCEL a & m NOI TE
INFORMĂM, TU DEŢII PUTEREA !

9 M 2012
04825

26.07.2012 FLOREA ALINA-CRISTINA AMARILLIS LOUNGE

10 M 2012
04826

26.07.2012 FLOREA ALINA-CRISTINA HOTEL SIQUA

11 M 2012
04821

26.07.2012 S.C. BETTY ICE S.R.L. BETTY ICE URSUL POLAR

12 M 2012
04827

26.07.2012 JT INTERNATIONAL S.A. Glamour

13 M 2012
04830

26.07.2012 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. MAI MULT NU SE POATE E MAXIM

14 M 2012
04828

26.07.2012 JT INTERNATIONAL S.A. Glamour

15 M 2012
04831

26.07.2012 GHETU DRAGOS MARIAN PROMO HYPERMARKET

16 M 2012
04813

26.07.2012 S.C. LABORMED PHARMA S.A. Entran POTENTOR

17 M 2012
04832

26.07.2012 GHETU DRAGOS MARIAN 10 SEC PROMO ACTIVE

18 M 2012
04822

26.07.2012 S.C. JIN HENG IMPORT
EXPORT S.R.L.

ROTA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci nr.8/31/2012

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2012
04814

26.07.2012 S.C. SMART TOTAL VENDING
S.R.L.

Smart ingenious at work

20 M 2012
04815

26.07.2012 S.C. SMART TOTAL VENDING
S.R.L.

SMART VENDING

21 M 2012
04823

26.07.2012 S.C. ANGST RO S.R.L. angst GUSTUL ADEVARAT
RETETA ORIGINALA

22 M 2012
04833

26.07.2012 MOISE DORIN-VALENTIN Omnilact

23 M 2012
04816

26.07.2012 G.L. PHARMA GES M.B.H. ADJUVIN

24 M 2012
04817

26.07.2012 S.C. ABWERK S.R.L. JUDITH

25 M 2012
04818

26.07.2012 S.C. TILS ROMANIA S.R.L. REACT REthink and ACT Planificare
Management Comunicare

26 M 2012
04834

26.07.2012 MOISE DORIN-VALENTIN AGRICAT Fondat 1992

27 M 2012
04835

26.07.2012 EURO INSOL SPRL EURO Insol

28 M 2012
04836

26.07.2012 S.C. ANCHOR GRUP S.A. Anchor Denim Fest

29 M 2012
04854

27.07.2012 S.C. OMV PETROM S.A. PETROM Resourcefulness

30 M 2012
04849

27.07.2012 S.C. SANTORIS CONSULTING
S.R.L.

HipNOSE

31 M 2012
04855

27.07.2012 CAMELIA-GEORGETA ŞUCU CAMELIA ŞUCU

32 M 2012
04840

27.07.2012 ASOCIATIA INSTITUTUL
PENTRU POLITICI PUBLICE

Sistemul

33 M 2012
04837

26.07.2012 S.C. PORTAS COM S.R.L. Bunna Păstrează savoarea altor
vremuri

34 M 2012
04850

27.07.2012 S.C. INTERNATIONAL
COMPLETE SERVICES S.R.L.

I CAN SEE

35 M 2012
04851

27.07.2012 S.C. INTERNATIONAL
COMPLETE SERVICES S.R.L.

I CAN SEE

36 M 2012
04838

26.07.2012 ASOCIATIA INTERCULTURALA
DE TRADITII

DRUMUL LUNG SPRE CIMITIRUL
VESEL FESTIVAL
INTERCULTURAL DE TRADITIE
MARAMURESANA
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37 M 2012
04841

27.07.2012 S.C. UNIVERSAL MUSIC
ROMANIA S.R.L.

HAPPY MONDAYS

38 M 2012
04852

27.07.2012 S.C. ALIA S.A. ALIA

39 M 2012
04856

27.07.2012 SLAVI GHEORGHIEV SLAVIA

40 M 2012
04842

27.07.2012 ALEXANDRU DUMITRESU BETA MEDICS UTIL

41 M 2012
04857

27.07.2012 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. ALFREDO FOODS OCEANUL TE
HRĂNEŞTE SĂNĂTOS

42 M 2012
04853

27.07.2012 S.C. AVANTGARDE S.R.L. ATELIERUL DE JUCĂRII

43 M 2012
04843

27.07.2012 S.C. ADINA S.R.L. INVICTUS

44 M 2012
04844

27.07.2012 S.C. GREEN PROJECT S.R.L. CORALYA Urban Jewelry Creators

45 M 2012
04845

27.07.2012 S.C. MORE TEAMNET S.R.L. YMENS

46 M 2012
04858

27.07.2012 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. TE HRĂNEŞTE SĂNĂTOS

47 M 2012
04846

27.07.2012 S.C. IND AGRO PROD S.R.L. brutăria Lăpuşul

48 M 2012
04847

27.07.2012 APAN RODICA DIANA Dr. Apan

49 M 2012
04859

27.07.2012 S.C. GENESYS SYSTEMS RO
S.R.L.

REDi

50 M 2012
04848

27.07.2012 S.C. SANTORIS CONSULTING
S.R.L.

scenter

51 M 2012
04839

27.07.2012 S.C. ELJADO IMPEX S.R.L. GAMIN GLASS

52 M 2012
04860

30.07.2012 S.C. BLACK WOLF
CONSULTING S.R.L.

BLACK WOLF CONSULTING S.R.L.

53 M 2012
04877

30.07.2012 S.C. DINAMIC 92
DISTRIBUTION S.R.L.

MASTERdyne

54 M 2012
04878

30.07.2012 S.C. DINAMIC 92
DISTRIBUTION S.R.L.

TOATĂ CASA

55 M 2012
04865

30.07.2012 S.C. SET EVENTS S.R.L. STIVEX Expoziţie de stivuitoare,
sisteme de rafturi si accesorii
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56 M 2012
04869

30.07.2012 SORIN VICTOR ROMAN MARATONUL, SEMIMARATONUL
ŞI CROSUL ARADULUI

57 M 2012
04873

30.07.2012 S.C. DORALEX COM S.R.L. DLX Doralex Com development for
future

58 M 2012
04867

30.07.2012 ZAICESCU VIORICA Camara cu bunatati

59 M 2012
04874

30.07.2012 S.C. DORALEX COM S.R.L. Woody pellets

60 M 2012
04862

30.07.2012 S.C. TOTALSOFT S.A. CHARISMA PANACEUM

61 M 2012
04870

30.07.2012 ASOCIATIA OBLIO SI
PRIETENII BACAU

LUMEA LUI OBLIO

62 M 2012
04871

30.07.2012 SORIN VICTOR ROMAN MARATONUL INTERNAŢIONAL
ARAD

63 M 2012
04875

30.07.2012 S.C. COZA MEDIA S.R.L. MARAMUREŞ TV

64 M 2012
04868

30.07.2012 S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL S.A.

Hariton PRODUS ÎN ROMANIA

65 M 2012
04879

30.07.2012 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

ESCAPE

66 M 2012
04863

30.07.2012 S.C. TOTALSOFT S.A. CHARISMAERP

67 M 2012
04872

30.07.2012 S.C. LILPRIMA S.R.L. PLANTFARMA

68 M 2012
04864

30.07.2012 S.C. TOTALSOFT S.A. CHARISMAHCM

69 M 2012
04876

30.07.2012 S.C. ISA SPECIAL
PROTECTION S.R.L.

ISA SPECIAL PROTECTION

70 M 2012
04880

30.07.2012 S.C. DH SPORT S.A. DH Sport

71 M 2012
04881

30.07.2012 GIOVANNI DOMENICO
POMETTI
GIOVANNI DOMENICO
POMETTI

greenestenergy MAGAZINE

72 M 2012
04895

31.07.2012 CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

Chevron

73 M 2012
04896

31.07.2012 CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

Chevron
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74 M 2012
04887

31.07.2012 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
FOTBAL CLUB ZAGON

CLUB SPORTIV F.C. ZAGON

75 M 2012
04888

31.07.2012 S.C. PHOENIXY S.R.L. GUSTO

76 M 2012
04897

31.07.2012 CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

HUMAN ENERGY

77 M 2012
04898

31.07.2012 CHEVRON INTELLECTUAL
PROPERTY LLC

CHEVRON

78 M 2012
04882

31.07.2012 BRATU VIOREL MISS TV

79 M 2012
04891

31.07.2012 CONEXO DEVELOPMENT
S.R.L.

sopka

80 M 2012
04889

31.07.2012 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. Diology

81 M 2012
04883

31.07.2012 S.C. MARCO GROUP
SECURITY S.R.L.

MGS

82 M 2012
04894

31.07.2012 S.C. TOMADI ONE MODELING
AGENCY S.R.L.

ONE MODELS

83 M 2012
04892

31.07.2012 POPA CRISTIAN CLAUDIU
RAVASZ ROBERT-CSABA

MIED DACIC SARMIZEGETUSA

84 M 2012
04884

31.07.2012 S.C. EURO NET S.R.L. SORY

85 M 2012
04885

31.07.2012 S.C. ROMTELECOM S.A. Voces

86 M 2012
04886

31.07.2012 S.C. PREVENT INTELIGENT
SECURITY S.R.L.

PREVENT INTELIGENT SECURITY

87 M 2012
04916

01.08.2012 S.C. C & A RICKY UNIVERSAL
S.R.L.

CYCLONE

88 M 2012
04925

01.08.2012 S.C. INVESTONIA SYSTEMS
S.R.L.

ELDORADO SALĂ DE JOCURI

89 M 2012
04917

01.08.2012 S.C. VOLA.RO S.R.L. BIG FLEX

90 M 2012
04920

01.08.2012 S.C. ANNABELLA S.R.L.

91 M 2012
04918

01.08.2012 S.C. VOLA.RO S.R.L. Vola.ro

92 M 2012
04919

01.08.2012 S.C. ANNABELLA S.R.L. Annabella Cu tine, zi de zi !

93 M 2012
04910

01.08.2012 ASOCIATIA CHINOLOGICA A
JUDETULUI MURES

DRACULA DOG SHOW
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94 M 2012
04904

01.08.2012 GOVOREANU ECATERINA
MIHAELA

FAMILY SUPERMARKET

95 M 2012
04911

01.08.2012 S.C. FORUM HOLDING S.R.L. A. David DIAMONDS & GOLD
SINCE 1980

96 M 2012
04921

01.08.2012 S.C. C & M CORPORATE
BUSINESS S.R.L.

VOIAJ TV

97 M 2012
04899

01.08.2012 S.C. ARAGON S.R.L. VIA .

98 M 2012
04914

01.08.2012 CRETU ANDRA CLAUDIA cherryed by Andra Creţu

99 M 2012
04900

01.08.2012 CLUBUL SPORTIV
MUNCITORUL

CLUBUL SPORTIV MUNCITORUL
RESITA

100 M 2012
04905

01.08.2012 CLUBUL SPORTIV F.C.M HUŞI F.C.M. HUŞI

101 M 2012
04915

01.08.2012 CRETU ANDRA CLAUDIA Hearty Concept

102 M 2012
04912

01.08.2012 RĂDESCU VOICU UDREA DAN GREEN HOURS

103 M 2012
04913

01.08.2012 CRETU ANDRA CLAUDIA ENJOY THE EFFECT!

104 M 2012
04922

01.08.2012 AFANASIEV IULIA
GRAPAN MIHAI
MARIN VLAD COSTIN

PrivateFashionClub EXCLUSIVE
FASHION AND LIFESTYLE GOODS

105 M 2012
04906

01.08.2012 S.C. SEPHORA
MARINOPOULOS ROMANIA
S.A.

MAKE-UP MASTERS

106 M 2012
04901

01.08.2012 S.C. GREEN ENVIRO
SERVICES S.R.L.

GREEN ENVIRO SERVICES

107 M 2012
04907

01.08.2012 S.C. ARENA AUTO S.R.L. ARENA AUTO

108 M 2012
04923

01.08.2012 S.C. INTERNATIONAL
TRANSACTIONS & SERVICES
S.A.

SIGMANET - YOUR SMARTER
CHOICE

109 M 2012
04924

01.08.2012 S.C. INTERNATIONAL
TRANSACTIONS & SERVICES
S.A.

SIGM N T

110 M 2012
04902

01.08.2012 FILIP V. ANETA
IINTREPRINDERE
INDIVIDUALA

CASA FUNERARA FILIP &
CIORTAN

111 M 2012
04908

01.08.2012 S.C. MAGIV SECURITY S.R.L. DEPARTAMENT PAZĂ MAGIV
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112 M 2012
04903

01.08.2012 GOVOREANU ECATERINA
MIHAELA

SUPERMARKETUL FAMILIEI MELE
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(210) M 2012 04344
(151) 26.07.2012
(732) POPA MARIA-VIORICA, Str.

Haţegana nr. 11, sector 4, 040571,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Club pentru Femei

(591) Culori revendicate:ciclamen, galben

  
(531) Clasificare Viena: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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04345
(151) 26.07.2012
(732) POPA MARIA-VIORICA, Str.

Haţegana nr. 11, sector 4, 040571,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Club Poftă bună!

(591) Culori revendicate:ciclamen, galben

  
(531) Clasificare Viena: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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04684
(151) 19.07.2012
(732) U N I U N E A  A R T I S T I L O R

PLASTICI DIN ROMANIA, Str.
Băiculesti nr. 29, sector 1, 013195,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Uniunea Artiştilor Plastici din România
  

(531) Clasificare Viena:020901; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare a creaţiei intelectual
artistice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04763
(151) 27.07.2012
(732) ASOCIATIA MESTERILOR

POPULARI CLUJENI ,  Cal.
Dorobanţilor nr. FN, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA MESTERILOR
POPULARI CLUJENI

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
cărămiziu, alb

  
(531) Clasificare Viena:250125; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Bijuterii, ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
18 Piele, imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, bice şi articole de şelărie.
20 Produse din lemn, plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic; mobilier, oglinzi, rame.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; material pentru perii; materiale
de curăţare, sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Ţesături şi produse textile; cuverturi de pat,
de masă.
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25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului.
26 Dantele şi broderie, panglici, şnururi;
nasturi, capse, copci, flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; legume
conservate, uscate, gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 Preparate din cereale, pâine, patiserie şi
cofetărie, îngheţată; miere, muştar; oţet,
sosuri, condimente.
32 Băuturi nealcoolice; sucuri de fructe;
siropuri şi alte preparate pentru prepararea
băuturilor.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 32, 35(cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04819
(151) 26.07.2012
(732) S.C. ROUA SEAFOOD S.R.L.,

Intrarea Parului nr. 30, bl. 59 bis, sc.
4, et. 5, ap. 153, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANCORA
  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04820
(151) 26.07.2012
(732) S.C. MOKA STUDIO DESIGN

S.R.L., Str. Moise Nicoară nr. 17, et.1,
ap. 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOKA STUDIO DESIGN
  
(531) Clasificare Viena:260416; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04824
(151) 26.07.2012
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării

de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ERFRES
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor, deodorante de uz personal
(parfumerie); produse igienice care reprezintă
articole de toaletă.
5 Dezinfectanţi; produse igienice pentru
medicină. 
35 Servicvii de import; regruparea în
avantajul terţilor a produselor de parfumerie,
cosmetice, loţiuni pentru păr; săpunuri,
odorizante, detergenţi, şerveţele umede,
produse de curăţenie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04829
(151) 26.07.2012
(732) A&M JILAVU-IVAŞCU, Str. Negru

Vodă nr. 164, bl. 7, sc. A, ap. 1,
judeţul Argeş, , CÂMPULUNG
ROMANIA 

(540)

ZIARUL DIN MUSCEL a & m NOI TE
INFORMĂM, TU DEŢII PUTEREA !

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270524;

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

clase:
35 Servicii de editare presă scrisă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04825
(151) 26.07.2012
(732) FLOREA ALINA-CRISTINA, Int.

Popa Nan nr. 7, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMARILLIS LOUNGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04826
(151) 26.07.2012
(732) FLOREA ALINA-CRISTINA, Int.

Popa Nan nr. 7, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOTEL SIQUA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04821
(151) 26.07.2012
(732) S.C. BETTY ICE S.R.L., Str.

Cernăuti nr. 121, Jud. Suceava,
720021, SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

BETTY ICE URSUL POLAR
 

(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 congelate, îngheţată comestibilă şi
produse din încheţată; 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; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică; gelaterie,
cofetărie; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04827
(151) 26.07.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

Glamour
  
(531) Clasificare Viena:050519; 050520;

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

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat; snus, ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04830
(151) 26.07.2012
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 124, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAI MULT NU SE POATE E MAXIM
  

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

16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare, regruparea în
avantajul terţilor a publicaţiilor periodice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate.
39 Difuzare.
41 Publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04828
(151) 26.07.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

Glamour
  

(531) Clasificare Viena:050521; 250119;
270501;  

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

34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat; snus, ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04831
(151) 26.07.2012
(732) GHETU DRAGOS MARIAN, Aleea

Luncşoara nr. 1, bl. 55, ap. 19, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROMO HYPERMARKET
  

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

35 Publicitate on-line într-o reţea
computerizată. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04813
(151) 26.07.2012
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.,

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

(540)

Entran POTENTOR

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:250109; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Supliment alimentar destinat îmbunătăţirii
vieţii sexuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04832
(151) 26.07.2012
(732) GHETU DRAGOS MARIAN, Aleea

Luncşoara nr. 1, bl. 55, ap. 19, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

10 SEC PROMO ACTIVE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate on-line într-o reţea
computerizată. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04822
(151) 26.07.2012
(732) S.C. JIN HENG IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Rezonanţei, nr. 4, bl. 13,
sc. 1, et. 3, ap. 13, cam. 1, sect. 4, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ROTA
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(531) Clasificare Viena:020101; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04814
(151) 26.07.2012
(732) S.C. SMART TOTAL VENDING

S.R.L., Str. Turnu Măgurele nr. 19, bl.
S1, sc. 1, et. 8, ap. 240, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Smart ingenious at work

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

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

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04815
(151) 26.07.2012
(732) S.C. SMART TOTAL VENDING

S.R.L., Str. Turnu Măgurele nr. 19, bl.
S1, sc. 1, et. 8, ap. 240, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART VENDING

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
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pentru calculatoare, extinctoare.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04823
(151) 26.07.2012
(732) S.C. ANGST RO S.R.L., Şos.

Bucureşti-Târgovişte nr. 298, Judeţul
Ilfov, , BUFTEA 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)

angst GUSTUL ADEVARAT RETETA
ORIGINALA

  
(531) Clasificare Viena:070124; 250119;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04833
(151) 26.07.2012
(732) MOISE DORIN-VALENTIN, Str.

Bărăganului nr. 32, bl. K18, sc. B, et.
1, ap. 6, judeţul Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

Omnilact

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

  
(531) Clasificare Viena:011524; 190108;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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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: iaurt, telemea,
brânză topită, smântână, îngheţată, chefir,
ayran, caşcaval, unt; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04816
(151) 26.07.2012
(732) G.L. PHARMA GES M.B.H.,

Schlossplatz, No 1, A-8502,
LANNACH AUSTRIA 

(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)

ADJUVIN
  

(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 04817
(151) 26.07.2012
(732) S.C. ABWERK S.R.L., Str. Dimitrie

Cantemir nr. 38, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

JUDITH

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou,
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04818
(151) 26.07.2012
(732) S.C. TILS ROMANIA S.R.L., Şos.

Nicolae Titulescu nr. 105-113, bl. 7,
sc. 1, et. XI, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REACT REthink and ACT Planificare
Management Comunicare

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260118;

260310; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Consultanţă profesională în afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04834
(151) 26.07.2012
(732) MOISE DORIN-VALENTIN, Str.

Bărăganului nr. 32, bl. K18, sc. B, et.
1, ap. 6, judeţul Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

AGRICAT Fondat 1992

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

  
(531) Clasificare Viena:030402; 050702;

090110; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04835
(151) 26.07.2012
(732) EURO INSOL SPRL, Opera Center,

str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EURO Insol

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04836
(151) 26.07.2012
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

Timişoara, nr.26Z, Clădirea Anchor
Plaza, et.11, Corp B, Biroul 11B01 şi
et.12, Corp A, Biroul 12A01, sector 6,
061331, BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Anchor Denim Fest
 

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; dispozitive de protecţie, de uz
personal ,  împotr iva  accidente lor ;
acumulatoare electrice; aerometre;
amplificatoare; instrumente de alarmă; anozi;
antene; maşini de măsurat şi sortat bani;
busole; programe de calculator; cartele
magnetice; cartele magnetice de identificare;
suporturi de date magnetice şi optice; desene
animate; telefoane; dispozitive hands-free
pentru telefoane; maşini de facturat;
imprimante pentru calculator; programe
pentru jocuri pe calculator; lentile de contact;
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magneţi; maşini înregistratoare de încasat;
microfoane; modemuri: muzică descărcabilă;
aparate GPS; agende electronice; melodii
(ring tones) descărcabile pentru telefonul
mobil; imagini descărcabile; aparate şi
instrumente pentru conducerea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
prelucrarea de informaţii; programe
înregistrate de operare pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; unităţi de disc pentru
computere; carduri bancare magnetice sau
codificate; carduri magnetice sau codificate;
aparate pentru citirea cardurilor; carduri
electronice conţinând informaţii; carduri
pentru obţinerea şi stocarea informaţiilor;
carduri de memorie; cartele preplătite
magnetice sau codificate; cartele de telefon
codificate sau magnetice; carduri de discount
magnetice sau codificate; publicaţii
electronice şi digitale descărcabile; fişiere
audio, audio-vizuale şi video descărcabile;
filme cinematografice expuse; software;
televizoare; software pentru jocuri
(descărcabil); software interactiv descărcabil
pentru divertisment; software pentru săli de
jocuri (descărcabil); software descărcabil;
dispozitive portabile de traducere; alarme de
incendiu; maşini de calculat; case de marcat;
îmbrăcaminte protectoare împotriva
accidentelor şi focului; mecanisme pentru
aparate operate cu monede; programe pentru
jocuri pe calculator; calculatoare, inclusiv
laptopuri; detectoare; detectoare de fum;
aparate de diagnosticare (nu în scopuri
medicale); costume de scafandru; etichete
electronice pentru bunuri; brăţări de
identificare magnetice şi codificate; mănuşi de
protecţie contra accidentelor; ochelari de
protecţie pentru sport; căşti (ascultat); căşti de
protecţie pentru sport; costume de protecţie
pentru aviatori; holograme; carduri de
identificare magnetice; maşini de facturare;
magneţi (decorativi); microfoane; plase de
protecţie împotriva accidentelor; aparate de

pontat parcarea; semne pentru drumuri,
luminoase sau mecanice;  aparate
walkie-talkie; aparate de afişaj publicitar
mecanice sau luminoase; panouri publicitare
luminoase sau mecanice; echipament pentru
karaoke; colaci de salvare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii; publicaţii periodice;
cărţi; reviste; ziare; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; almanahuri; obiecte de artă
gravate şi litografiate; atlase, batiste de hârtie;
bibliorafturi; bilete; calendare; formulare;
plicuri; manuale; mape de birou; mape pentru
documente; pungi pentru cuptoare cu
microunde; maşini de birou pentru închis
plicuri; prosoape de hârtie; prospecte; pungi şi
cutii de ambalaj din hârtie sau material plastic;
maşini de birou de sigilat; sigilii, ştampile;
steguleţe din hârtie; tablouri; tocătoare de
hârtie; felicitări; carduri bancare din hârtie sau
carton (nu magnetice sau codificate); carduri
din hârtie sau carton (nu magnetice sau
codificate); cartele telefonice din hârtie sau
carton (nu magnetice sau codificate);
reprezentări grafice; reproduceri grafice;
broşuri; cărţi de vizită; vederi poştale; carduri
de discount din hârtie sau carton, altele decât
cele magnetice sau codificate; albume; flyere;
flyere conţinând diverse informaţii; pliante;
afişe; voucher-ere; carduri pentru cadouri din
hârtie sau carton (material tipărit).
25 Îmbrăcăminte pentru femei, bărbaţi, copii;
încălţăminte pentru femei, bărbaţi, copii;
articole care servesc la acoperirea capului
pentru pentru femei, bărbaţi, copii; costume de
Halloween; costume de carnaval; costume
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populare; costume pentru copii (dress-up
play); îmbrăcăminte pentru jocurile de
wresling; costume de baie; costume de dans;
îmbrăcăminte de seară; lenjerie de corp;
uniforme; pantofi de golf; îmbrăcaminte
pentru automobilişti; îmbrăcăminte din piele;
mănuşi; haine pentru sport; pantofi de sport;
costume de schi; încălţăminte de schi;
combinezoane de schi nautic; pantaloni,
camăşi şi fuste pentru golf; articole de
îmbrăcăminte din denim.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de intermediere comercială
între clienţi şi prestatori de servicii şi
producătorii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, centrelor de distracţie, parcurilor
de distracţie; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul, accesorii de îmbrăcăminte,
bijuterii, gablonţuri, parfumuri, cosmetice,
produse de întreţinere a igienei, produse de
curăţat, maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse
de papetarie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi
hrană destinate animalelor de companie,
produse alimentare preparate şi nepreparate
destinate consumului uman, băuturi alcoolice
şi nealcoolice, apă, mobilă, veselă, decoraţiuni
pentru casă, flori, arbuşti, ţigări, scrumiere,
chibrituri, tutun, animale vii, bagaje, genţi,
covoare, carpete, lenjerie de pat şi masă,
ceasuri, ochelari de soare, DVD-uri, CD-uri,
aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
musicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
scule şi instrumente de mână acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras,
arme albe, aparate pentru înregistrarea,

transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, software pentru calculatoare,
aparate şi instrumente medicale şi veterinare,
aparate de încălzit, aparate de iluminat,
aparate de gătit, instalaţii sanitare, vehicule,
arme de foc, focuri de artificii, umbrele,
bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni, obiecte
din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci de
dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil,
seminţe, plante, tapete murale, parchet, gresie,
faianţă, perdele (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi;
servicii de promovare a vânzărilor; servicii de
promovare a mall-urilor, magazinelor,
reţelelor de magazine; servicii de promovare
(publicitate) a sălilor de jocuri, centrelor de
divertisment, centrelor de jocuri, parcurilor de
distracţie şi/sau tematice; servicii de
abonamente la ziare, pentru terţi;
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi; cercetări
pentru afaceri; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
expertiză în afaceri; informaţii despre afaceri;
investigaţii pentru afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; estimări referitoare la afaceri;
agenţii de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
de sponsorizare; cercetarea pieţei; prelucrare
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administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea preţurilor;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
compilaţii statistice; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consultanţă pentru
probleme legate de personal; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea de festivaluri în
scopuri publicitare, comerciale şi de
promovare a vânzărilor; organizarea de
evenimente în scopuri publicitare sau
comerciale; întocmire de extrase de conturi;
facturare; gestionarea de fişiere informatice;
administrarea hotelurilor; închiriere de
material publicitar; închiriere de spaţii
publicitare; închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare; publicitate prin
poştă; vânzare la licitaţie; servicii de
manechine în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor; sondaje de opinie;
recrutare de personal; studii de piaţă;
pregătirea şi publicarea de texte publicitare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
relaţii publice; servicii de revista presei;
servicii de secretariat; promovarea vânzărilor
pentru terţi; promovarea bunurilor şi
serviciilor pentru terţi; publicitate pentru
servicii de construcţii; publicitate pentru
asigurări; publicitate pentru afaceri imobiliare;
publicitate pentru magazine şi reţele de
magazine, mall-uri; publicitate pentru servicii
de shopping personalizat; publicitate pentru
săli de jocuri, centre de divertisment, centre de
jocuri, parcuri de distracţie şi/sau tematice,
parcuri acvatice; promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin distribuirea de carduri
de discount şi voucher-ere; promovarea

vânzării de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare; promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin oferirea de discount-uri
ori promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor (îndrumări în
conducerea şi administrarea lor) pentru
magazine en gros şi en detail, mall-uri, centre
de distracţie, parcuri tematice sau de
distracţie; servicii de consiliere referitoare la
promovarea vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea vânzărilor şi a
programelor promoţionale de stimulare a
vânzărilor; organizarea, exploatarea şi
supravegherea de programe de stimulare a
vânzărilor; consultanţă legată de vânzările
promoţionale; urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi; servicii de promovare a vânzărilor
pentru terţe persoane; închirierea de standuri
pentru vânzare; servicii de publicitate şi de
promovare a vânzărilor; organizarea,
utilizarea şi monitorizarea de programe de
loialitate pentru clienţi şi scheme de
recompensare în scopul promovării vânzărilor;
organizare şi gestionare de programe
comerciale de stimulare a vânzărilor şi
loializare a clienţilor; organizarea şi
gestionarea programelor de loializare a
clienţilor în scopul promovării vânzărilor;
servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi/sau publicitar;
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri sau
stimulente pentru client, în scopul promovării
vânzărilor; promovarea bunurilor şi serviciilor
terţilor prin distribuţia de carduri de reduceri;
organizarea şi administrarea unui program de
loialitate şi promovare a vânzărilor prin care



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr.8/31/2012

se oferă reduceri la achiziţia produselor de
îmbrăcăminte din denim; administrarea unui
program de promovare a vânzărilor ce permite
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii
îmbunătăţite; servicii de promovare a
vânzărilor pentru terţe persoane oferite prin
distribuţia şi administrarea cardurilor de
utilizator privilegiat; gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi;
servicii de urmărire şi monitorizare a
mărfurilor (control al stocurilor de marfă);
prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri; servicii de card de loialitate; servicii
de vânzare la licitaţie a proprietăţilor
imobiliare; gestionarea unui program de
promovare a vânzărilor ce permite
participanţilor să obţină reduceri la bunuri şi
servicii prin utilizarea unui card de
membru/voucher cu discount; servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet; furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet; compararea
serviciilor de shopping; organizarea,
funcţionarea şi supravegherea vânzărilor,
precum şi a sistemelor de stimulare
promoţionale; organizarea de sisteme de
stimulare a vânzărilor; servicii care constau în
înregistrarea, transcrierea, compoziţia,
compilarea sau sistematizarea comunicării
scrise şi înregistrării, şi, de asemenea,
compilarea datelor matematice sau statistice;
administraţie comercială cu privire la
licenţierea de bunuri şi servicii; servicii de
preluare a apelurilor telefonice pentru abonaţi
nedisponibili; gestiunea afacerilor comerciale
pentru artişti; gestiunea afacerilor comerciale
pentru sportivi; demonstraţii de bunuri;
servicii de reproducere a documentelor;
servicii de previziuni economice; servicii

oferite de experţi în eficienţă; organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale
şi/sau publicitare; agenţii de informaţii
comerciale; servicii de layout în scopuri
publicitare; marketing; cercetări în marketing;
studii de marketing; servicii de modelling
pentru publicitate sau în scopul promovării
vânzărilor; recrutarea de personal; servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); producţia de
filme publicitare; servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal;
dactilografiere; stenografie; compilarea de
statistici; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
mall-uri, magazine, centre comerciale, centre
de distracţie, săli de jocuri, centre de jocuri,
parcuri de distracţie, parcuri acvatice;
organizarea de campanii de promovare pentru
mall-uri, magazine, centre comerciale, centre
de distracţie, parcuri de distracţie; organizarea
de campanii publicitare şi de promovare;
publicitate pentru filme cinematografice;
planificarea şi supravegherea dezvoltării
organizaţionale a societăţilor comerciale;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
vânzarea şi cumpărarea de mărfuri;
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
prestarea de servicii; negociere de afaceri
comerciale pentru terţi; servicii de call center,
pentru terţi.
36 Asigurări; servicii de asigurări în domeniul
imobiliar; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare; administrarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare de
imobile, şi anume servicii de închiriere,
estimare a bunurilor imobiliare şi finanţare;
agenţii de închiriere proprietăţi imobiliare;
agenţii imobiliare; servicii de cărţi de credit şi
de debit; emiterea de carduri de credit şi de
debit; servicii de emitere de cartele telefonice;
încasări de chirii; concesionări de bunuri
imobiliare; încheiere de contracte de
închiriere; credite pentru contracte de
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închiriere; estimări financiare de costuri de
reparaţii; estimări financiare; agenţii de
încasare a creanţelor; curtaj în proprietăţi
imobiliare; emitere de bonuri valorice;
estimări financiare imobiliare; estimări
imobiliare; estimări de obiecte de artă;
consultaţii şi informaţii în domeniul financiar,
imobiliar; servicii de finanţare; transfer
electronic de fonduri; girare de proprietăţi
imobiliare; împrumuturi cu plata în rate ori pe
bază de amanet; închirieri de apartamente;
închirieri de spaţii pentru birouri; închirieri de
spatii comerciale; închiriere de spaţii
comerciale în mall-uri; închirieri de proprietăţi
imobiliare; închirieri de exploatări agricole;
împrumuturi pe bază de ipotecă; servicii
financiare legate de ipoteci; finanţarea
împrumuturilor şi ipotecilor; tranzacţii
financiare; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi; investiţii de capital; girare de
imobile; curtaj în bursă; consultaţii şi
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
servicii de asigurări legate de imobiliare;
servicii de management pentru proprietăţi
imobiliare; colectarea de debite din închirierea
de imobile; cumpărarea de proprietăţi
imobiliare pentru alţii; servicii de
management pentru investiţii imobiliare;
servicii oferite de trusturi de investiţii,
holdinguri; servicii de vânzare şi cumpărare
de valută; managementul financiar al
societăţilor de portofoliu; servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile
oferite asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv carduri
şi voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele
de fidelizare a clienţilor; emiterea de semne de
valoare; evaluări de proprietăţi imobiliare;
banking; home banking; strângerea de fonduri
în scopuri caritabile; furnizarea de fonduri
pentru cumpărarea în rate şi pentru leasing;

servicii de sponsorizare financiară;
împrumuturi financiare; fonduri de investiţii şi
economisire; leasing imobiliar; leasing de
apartamente; leasing de spaţii comerciale;
finanţare pentru leasing cu privire la
automobile; finanţare pentru leasing; servicii
imobiliare cu privire la centre comerciale,
mall-uri; sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de depozite de valori.
37 Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
ansambluri rezidenţiale, mall-uri, centre
comerciale, proprietăţi imobiliare; servicii de
instalare, reparare şi întreţinere de maşini şi
aparate de amuzament; oferirea de informaţii
cu privire la repararea şi întreţinerea de maşini
şi aparate de amuzament; servicii de
construcţii, de reparaţii şi instalare a parcurilor
de distracţie, centrelor de distracţie, centrelor
de jocuri, sălilor de jocuri, grădinilor
zoologice, acvariilor şi parcurilor de animale,
parcurilor acvatice, cluburilor de sănătate;
servicii de construire şi întreţinere a
piscinelor; servicii referitoare la construcţia de
clădiri, parcări, drumuri, poduri, baraje sau
linii de transmisie; servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcţii;
servicii de reparaţii şi anume servicii destinate
recondiţionării obiectelor în urma uzurii,
defectării, deteriorării sau distrugerii parţiale
(readucerea unui edificiu sau a altui obiect în
starea iniţială); instalarea şi repararea
aparatelor pentru condiţionarea aerului;
instalare şi reparaţii de antrepozite; instalare şi
reparaţii de aparate electrice; instalare şi
reparare de ascensoare; întreţinere, reparaţii,
spălarea şi curăţarea automobilelor; instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema;
curăţarea interiorului clădirilor; construcţia
standurilor de expoziţii şi magazine;
informaţii în domeniul construcţiilor şi
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reparaţiilor; supervizarea lucrărilor de
construcţii; curăţarea drumurilor; demolări de
construcţii; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţatea la exterior a edificiilor;
lucrări de etanşeizare; instalarea de uşi şi
ferestre; servicii de instalaţii şi reparaţii
telefoane; curăţarea geamurilor; instalare şi
reparaţii pentru instalaţii de încălzire; lucrări
de instalaţii; lucrări de izolare a clădirilor;
restaurări de mobilier şi operă de artă;
spălarea edificiilor în exterior; staţii de service
(alimentarea cu carburant şi întreţinere);
construcţii subacvatice; reparaţii subacvatice;
lucrări de tencuire; zidărie; lucrări de zugrăvit;
consultanţă în materie de construcţii;
spălătorii de maşini; încărcarea cartuşelor
pentru imprimante; instalaţii tehnice de
construcţii.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
şi depozitare a mărfurilor; servicii de curierat;
distribuţie şi livrare de bunuri, colete, scrisori;
servicii de localizare şi urmărire pentru colete,
scrisori; antrepozitare; condiţionarea
produselor; informaţii în domeniul traficului,
transportului; depozitarea suporturilor de date
sau a documentelor stocate electronic;
închirierea de depozite; închirierea de
containere de depozitare; servicii de
expediere; servicii de expediţie; închirierea de
locuri de parcare; înmagazinarea; livrarea de
mărfuri; livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă; mesagerie; mutări; servicii de
manipulare şi încărcare a mărfii; stocare;
transport de valori; distribuirea de ziare;
livrarea de flori; transport de călători;
organizarea de călătorii; vizite la obiective
turistice (turism); agenţii de turism; organizare
de circuite turistice şi excursii; închiriere de
maşini; servicii de şoferi; servicii de asistenţă
în cazul defectării vehiculelor (remorcare);
rezervare de locuri pentru călătorii (transport);
servicii de urmărire, localizare şi monitorizare
de vehicule.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; servicii oferite de parcuri de
distracţie şi/sau tematice; servicii oferite de
parcuri şi/sau centre acvatice; închiriere de
echipamente de divertisment; închiriere de
maşini şi aparate de divertisment; închiriere de
maşini de divertisment pentru jocuri de tip
arcade; servicii de închiriere aparate pentru
săli de jocuri; servicii oferite de săli de jocuri,
centre de jocuri; divertisment sub formă de
atracţii în parcuri de divertisment; servicii de
divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de divertisment; divertisment sub
formă de prestaţii live făcute de un personaj
animat; servicii oferite de parcuri acvatice,
grădini zoologice, acvarii şi parcuri de
animale; furnizare de instalaţii recreative;
oferirea de informaţii în materie de
divertisment, prin toate canalele de
comunicare; divertisment on-line, radiofonic
şi televizat; producţia de filme (cu excepţia
celor publicitare); servicii de educaţie şi
divertisment pentru copii; servicii de educaţie
şi divertisment pentru adulţi; educaţie; servicii
de instruire a copiilor şi adulţilor prin cursuri,
şcoli, conferinţe, congrese, workshop-uri;
cursuri de instruire a copiilor şi adulţilor;
activităţi sportive; lecţii de înot; activităţi
pentru timpul liber şi plăcere desfăşurate în
scop cultural, educativ, sportiv sau de
divertisment; organizarea de evenimente
culturale, educative, sportive sau de
divertisment; agenţii de bilete; servicii de
animatori; agenţii de modele pentru artişti;
servicii oferite de biblioteci; servicii oferite de
biblioteci mobile; scrierea de texte, altele
decât cele publicitare; publicare de cărţi, ziare,
reviste, manuale, instrucţiuni, pliante, afişe,
vouchere; servicii de publicare; publicare de
texte, altele decât textele publicitare; publicare
on-line; servicii de casino; studiouri de
cinema; cluburi de noapte; cluburi de sănătate;
servicii oferite de cluburi (educaţie sau
divertisment); cluburi la piscine sau la plajă;
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organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii
sportive;organizarea şiconducerea de
c o n c u r s u r i  e d u c a t i v e s a u  d e
divertisment;organizarea de concursuri şi
evenimente sportive; închirierea de decoruri
pentru spectacole; servicii de discotecă;
parcuri de distracţie; exploatarea publicaţiilor
on-line nedescărcabile; exploatarea sălilor de
jocuri; exploatarea terenurilor de golf;
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
culturale sau educative; proiecţii de filme
cinematografice; jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare; organizarea de loterii, tombole;
organizarea de baluri, de petreceri, de
concursuri de frumuseţe (divertisment);
organizarea de concerte; planificarea de
recepţii (divertisment); informaţii în materie
de recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea
de locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; exploatarea instalaţiilor sportive;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; servicii pentru
organizare de timp liber în scopuri culturale,
educaţionale, sportive sau de divertisment;
servicii de traducere; furnizarea de servicii
educaţionale şi de divertisment pentru copii,
prin intermediul grupurilor de joacă; locuri de
joacă pentru copii; servicii de divertisment
pentru copii; servicii educaţionale pentru
copii; servicii de grădiniţă (educaţie şi
divertisment); servicii de educaţie şi
divertisment oferite copiilor în centre after
school; locuri de joacă pentru copii
(divertisment); cluburi de sport; servicii de
cinema; proiecţia filmelor cinematografice;
închirierea de filme cinematografice;
închirierea de înregistrări audio şi video;
distribuţia de filme cinematografice; circuri;
conducerea de clase de fitness; servicii oferite
de un disc-jockey; organizarea de spectacole
de modă în scopul de divertisment; servicii de
layout, nu în scopuri publicitare; producţia de

emisiuni radio şi tv; servicii de karaoke
(exploatarea echipamentelor de); organizarea
de petreceri, carnavaluri, baluri mascate
(divertisment); închirierea de jucării;
închirierea de echipamente pentru jocuri;
organizarea de competiţii online; închirierea
de spaţii sportive (stadioane, terenuri de
sport); închirierea de echipamente pentru
scufundări subacvatice; închirierea de
echipament pentru sport, cu excepţia
vehiculelor; servicii de fitness; servicii oferite
de un antrenor personal; informare via
hot-lines sau call-centers în domeniul
educaţiei şi al divertismentului; jocuri de
noroc, pariuri, pariuri sportive, loterii;
închiriere de aparate pentru cazino şi aparate
de jocuri; închiriere de aparate de jocuri
mecanice; exploatarea de agenţii de pariuri;
furnizarea on-line de jocuri, jocuri de noroc,
pariuri, pariuri sportive, loterii; închiriere de
aparate şi accesorii cinematografice;
organizarea de concursuri de jocuri, inclusiv
online; tabere (divertisment); servicii de
fotografiere; organizarea de spectacole cu
laser; servicii oferite de piscine; oferirea de
facilitaţi pentru practicarea sporturilor de
iarnă; training (instruire) cu privire la vânzări;
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment; organizarea
de evenimente în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii de design
pentru ambalaje; arhitectură; autentificarea
operelor de artă; artă grafică şi design;
programare şi consultanţă pentru calculatoare;
consiliere în domeniul construcţiilor (planuri);
stabilirea de planuri pentru construcţii;
conversia datelor şi a programelor
informatice; crearea, găzduirea şi întreţinerea
site-urilor web pentru terţi; decoraţiuni
interioare; servicii de design vestimentar;
elaborarea de programe de calculator;
furnizarea de motoare de căutare pentru
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internet; închiriere de calculatoare şi programe
informatice; planificare urbanistică;
proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date; stilism (estetica
industrială); studiul şi dezvoltarea de noi
produse pentru terţi; servicii de protecţie
împotriva viruşilor informatici; autentificarea
operelor de artă; servicii de scanare; proiecte
tehnice, proiecte, evaluări, expertize şi
informaţii tehnice pentru construcţie,
proiectare, instalare şi întreţinere de centre
comerciale şi de divertisment, de suprafeţe
mari de vânzare şi de localuri şi sedii pentru
acestea (servicii de arhitectură); oferirea
temporară de sofware nedescărcabil pentru
jocuri de calculator şi jocuri video; găzduirea
de conţinut multimedia şi de divertisment
pentru alţii; servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială.
45 Servicii juridice; servicii de pază şi
protecţie pentru bunuri şi persoane; închirierea
de îmbrăcăminte; închirierea de rochii de
seară; acordarea de licenţe de proprietate
intelectuală; returnare de obiecte găsite;
servicii de supraveghere pentru copii mici
(baby sitting); servicii de shopping
personalizat, pentru terţi; servicii de lobby (nu
în scopuri comerciale); servicii de
supraveghere pentru animalele de companie
(pet sitting); servicii matrimoniale; servicii de
întâlnire; servicii de aflare a horoscopului;
servicii de mediere; servicii online de reţele
sociale; licenţierea drepturilor de proprietate
intelectuală; închirierea de seif-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04854
(151) 27.07.2012
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom
City), , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PETROM Resourcefulness

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04849
(151) 27.07.2012
(732) S.C. SANTORIS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 54
A, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

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

(540)

HipNOSE

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(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; aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en detail,
mall-uri, prin intermediul ste-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

210) M 2012 04855
(151) 27.07.2012
(732) CAMELIA-GEORGETA ŞUCU,

Str. Cpt. Gheorghe Marasoiu nr. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CAMELIA ŞUCU
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,

rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04840
(151) 27.07.2012
(732) ASOCIATIA INSTITUTUL

PENTRU POLITICI PUBLICE, Str.
Sevastopol nr. 13-17, sector 1,
010991, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sistemul
 
511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04837
(151) 26.07.2012
(732) S.C. PORTAS COM S.R.L., Aleea

Griviţa nr. 19, bl. T3, ap. 2, jud.
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

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

(540)

Bunna Păstrează savoarea altor vremuri
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

072C, Pantone 300C), bleu (Pantone
2905C)

  
(531) Clasificare Viena:030402; 050521;

270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04850
(151) 27.07.2012
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

COMPLETE SERVICES S.R.L.,
Aleea Umbrei nr. 1, bl. 22C, sc. A, et.
1, ap. 8, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

I CAN SEE
 
(531) Clasificare Viena:020904; 260416;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04851
(151) 27.07.2012
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

COMPLETE SERVICES S.R.L.,
Aleea Umbrei nr. 1, bl. 22C, sc. A, et.
1, ap. 8, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

I CAN SEE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor (camere de
supraveghere video de interior şi exterior,
DVR-uri, sisteme de supraveghere video şi
audio); 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04838
(151) 26.07.2012
(732) ASOCIATIA INTERCULTURALA

DE TRADITII, Str. Codrii Neamţului
nr. 13, bl. NB 1 bis, sc. 1, ap. 60,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRUMUL LUNG SPRE CIMITIRUL
VESEL FESTIVAL INTERCULTURAL
DE TRADITIE MARAMURESANA

(591) Culori revendicate:albastru, negru
  
(531) Clasificare Viena:241313; 241322;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04841
(151) 27.07.2012
(732) S.C. UNIVERSAL MUSIC

ROMANIA S.R.L., Str. General
Nicolae Dona nr.16, corp A, sector 1,
010781, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HAPPY MONDAYS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04852
(151) 27.07.2012
(732) S.C. ALIA S.A., Str. Bariera Vâlcii

nr. 295, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

ALIA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04856
(151) 27.07.2012
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SLAVIA
  

(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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 04842
(151) 27.07.2012
(732) ALEXANDRU DUMITRESU, Aleea

Emil Botta nr. 2, bl. M108. sc. 1, et. 5,
ap. 22, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BETA MEDICS UTIL
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04857
(151) 27.07.2012
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, Complex Fortuna,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ALFREDO FOODS OCEANUL TE
HRĂNEŞTE SĂNĂTOS

 
(531) Clasificare Viena:260101; 260416;

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

clase:
29 Carne, peşte, vânat; extracte din carne;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Animale vii; alimente pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04853
(151) 27.07.2012
(732) S.C. AVANTGARDE S.R.L., Str.

Braşoveni nr. 26, bl. 5, sc. 1, et. 5, ap.
27, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ATELIERUL DE JUCĂRII

  

(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04843
(151) 27.07.2012
(732) S.C. ADINA S.R.L., Bdul. Falezei nr.

1, Judeţul Galaţi, 800038, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:011503; 240115;

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

clase:
25 Uniforme, îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04844
(151) 27.07.2012
(732) S.C. GREEN PROJECT S.R.L., Str.

Gheorghe Ghibănescu nr. 1A, parter,
judeţul Iaşi, , IAŞI 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)

CORALYA Urban Jewelry Creators

(591) Culori revendicate:roşu coralya
(pantone 7418C), roşu coralya 2
(pantone 7655C), maro coralya
(pantone 407C)

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). 
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04845
(151) 27.07.2012
(732) S.C. MORE TEAMNET S.R.L., Str.

Splaiul Independenţei nr. 319G, et. 8,
biroul Şedinţe 6, sector 6, ,
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)

YMENS

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

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

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

maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 04858
(151) 27.07.2012
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, Complex Fortuna,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TE HRĂNEŞTE SĂNĂTOS
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(531) Clasificare Viena:260101; 260116;
270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04846
(151) 27.07.2012
(732) S.C. IND AGRO PROD S.R.L., Str.

Dragoş Vodă nr. 2B, judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

brutăria Lăpuşul

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270508;

270524; 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 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor făcute din făină şi preparate făcute
din cereale, pâine (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; servicii de import - export;
lanţ de magazine. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04847
(151) 27.07.2012
(732) APAN RODICA DIANA, Str.

Trascăului nr. 8/4, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Dr. Apan

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

  
(531) Clasificare Viena:260303; 270501;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport ,  necuprinse în al te  clase;
decoraţiuni;modelaje din lemn, plastic şi
metal. 
44 Servicii medicale. 
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 04859
(151) 27.07.2012
(732) S.C. GENESYS SYSTEMS RO

S.R.L., Str. Slătineanu nr. 23-27,
parter, ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  N I C O L A E
BURCHEL, Str. Dr. Radovici nr. 8,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

REDi

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:140105; 270502;

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

clase:
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
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înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04848
(151) 27.07.2012
(732) S.C. SANTORIS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 54
A, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

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

(540)

scenter
(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, mall-uri, prin intermediul
site-urilor wed. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04839
(151) 27.07.2012
(732) S.C. ELJADO IMPEX S.R.L., Sat

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

(540)

GAMIN GLASS

(591) Culori revendicate:gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261108;

261112; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04860
(151) 30.07.2012
(732) S . C .  B L A C K  W O L F

CONSULTING S.R.L. ,  Şos.
Giurgiului nr. 164 A, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLACK WOLF CONSULTING S.R.L.
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  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04877
(151) 30.07.2012
(732) S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Muncii nr. 1, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

MASTERdyne

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04878
(151) 30.07.2012
(732) S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Muncii nr. 1, Judeţul
Neamţ ,  ,  PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

TOATĂ CASA

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

  
(531) Clasificare Viena:070124; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04865
(151) 30.07.2012
(732) S.C. SET EVENTS S.R.L., Str.

Albinei nr. 30, bl. D2, ap. 21, judeţul
B ră i l a ,  0 8 1 0 4 8 8 ,  B RĂ I L A
ROMANIA 

(540)

STIVEX Expoziţie de stivuitoare, sisteme
de rafturi si accesorii
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04869
(151) 30.07.2012
(732) SORIN VICTOR ROMAN, Str.

Caransebeş nr. 26, judeţul Arad,
310238, ARAD ROMANIA 

(540)

MARATONUL, SEMIMARATONUL ŞI
CROSUL ARADULUI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04873
(151) 30.07.2012
(732) S.C. DORALEX COM S.R.L., Str.

Maramureşului nr. 151/A, biroul
administraţie, biroul nr. 2, et. 5,
Judeţul Cluj, 400258, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

DLX Doralex Com development for
future
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(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Lucrări de construcţii; construcţii;
reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04867
(151) 30.07.2012
(732) ZAICESCU VIORICA, Str.

Dunăceşti nr. 69, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Camara cu bunatati
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04874
(151) 30.07.2012
(732) S.C. DORALEX COM S.R.L., Str.

Maramureşului nr. 151/A, biroul
administraţie, biroul nr. 2, et. 5,
Judeţul Cluj, 400258, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Woody pellets

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:030704; 030705;

050315; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04862
(151) 30.07.2012
(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)

CHARISMA PANACEUM
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(591) Culori revendicate:gri (Pantone
425C), roşu (Pantone 1788C)

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270508;

270509; 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 04870
(151) 30.07.2012
(732) A S O C I A T I A  O B L I O  S I

PRIETENII BACAU, Str. Miron
Costin nr. 11, judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

(540)

LUMEA LUI OBLIO

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

  
(531) Clasificare Viena:020501; 040521;

260118; 270502; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04871
(151) 30.07.2012
(732) SORIN VICTOR ROMAN, Str.

Caransebeş nr. 26, judeţul Arad,
310238, ARAD ROMANIA 

(540)

MARATONUL INTERNAŢIONAL
ARAD
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04875
(151) 30.07.2012
(732) S.C. COZA MEDIA S.R.L., Str.

Forestierului nr. 213, Jud. Maramureş,
435100, BAIA SPRIE ROMANIA 

(540)

MARAMUREŞ TV
  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe tv.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; realizare de emisiuni tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04868
(151) 30.07.2012
(732) S . C .  V I N T E R R A

INTERNATIONAL S.A., Str. Latina
nr. 22, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Hariton PRODUS ÎN ROMANIA

(531) Clasificare Viena:061901; 061919;
250119;  

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

33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; servicii de import-export, reclamă.
39 Transport; depozitare, ambalare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04879
(151) 30.07.2012
(732) DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED, Globe House,
4 Temple Place, WC2R 2PG,
LONDON REGATUL UNIT 

(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)

ESCAPE

(300) Prioritate invocată:
 40-2012-5593/30.01.2012/KR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigări, ţigări de foi, tutun, tutun tăiat, tutun
(nu pentru scopuri medicale); înlocuitori de
tutun, ţigarete care conţin înlocuitori de tutun
(nu pentru scopuri medicale), trabucuri, tutun
rulat manual, tutun de mestecat, frunze de
tutun, tutun prizat, tutun de pipă, tutun pentru
fumat; plante pentru fumat, articole pentru
fumători, fumat, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04863
(151) 30.07.2012
(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)

CHARISMAERP

(591) Culori revendicate:gri (Pantone
425C), albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;

270508; 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 04872
(151) 30.07.2012
(732) S.C. LILPRIMA S.R.L., Str. Oltului

nr. 47, bl. I, ap. 34, judeţul Galaţi,
800430, GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

PLANTFARMA

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260118;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04864
(151) 30.07.2012
(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)

CHARISMAHCM

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 425C),
verde deschis (Pantone 361C)

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270508;

290112;  
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(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 04876
(151) 30.07.2012
(732) S.C. ISA SPECIAL PROTECTION

S.R.L., Str. Iuliu Grozescu nr. 8, ap. 4,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

ISA SPECIAL PROTECTION

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020105;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04880
(151) 30.07.2012
(732) S.C. DH SPORT S.A., Str. Santuhalm

nr. 35A, jud. Hunedoara, 330004,
DEVA ROMANIA 

(540)

DH Sport
(591) Culori revendicate:negru, roşu
  (531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
12 Jante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04881
(151) 30.07.2012
(732) G I O V A N N I  D O M E N I C O

POMETTI, Via Roma nr. 47, ,
LONGOBUCCO ITALIA 

(732) G I O V A N N I  D O M E N I C O
POMETTI, Via Roma nr. 47, ,
LONGOBUCCO ITALIA 

(540)

greenestenergy MAGAZINE

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

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

clase:
  
 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04895
(151) 31.07.2012
(732) CHEVRON INTELLECTUAL

PROPERTY LLC, 6001 Bollinger
Canyon Road, CA 94583, SAN
RAMON S.U.A. 

(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)

Chevron

(531) Clasificare Viena:261325; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Explorare de petrol; explorare de gaze;
explorare geotermală; consultanţă tehnologică
şi de cercetare în domeniul de foraj de puţuri
şi de explorare şi producţie de petrol şi gaze şi
apă caldă şi aburi; testare petrol şi gaze şi apă
caldă şi aburi; efectuarea de diagnosticare
pentru petrol şi gaze şi apă caldă şi aburi;
servicii de consultanţă tehnologică în
domeniul generării de energie alternativă;
servicii de consultanţă tehnologică în
domeniul energiei alternative, şi anume, în
gazeificarea şi arderea combustibililor
alternativi, precum şi în utilizarea energiei
geotermale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04896
(151) 31.07.2012
(732) CHEVRON INTELLECTUAL

PROPERTY LLC, 6001 Bollinger
Canyon Road, CA 94583, SAN
RAMON S.U.A. 

(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)

Chevron

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

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

clase:
42 Explorare de petrol; explorare de gaze;
explorare geotermală; consultanţă tehnologică
şi de cercetare în domeniul de foraj de puţuri
şi de explorare şi producţie de petrol şi gaze şi
apă caldă şi aburi; testare petrol şi gaze şi apă
caldă şi aburi; efectuarea de diagnosticare
pentru petrol şi gaze şi apă caldă şi aburi;
servicii de consultanţă tehnologică în
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domeniul generării de energie alternativă;
servicii de consultanţă tehnologică în
domeniul energiei alternative, şi anume, în
gazeificarea şi arderea combustibililor
alternativi, precum şi în utilizarea energiei
geotermale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04887
(151) 31.07.2012
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

FOTBAL CLUB ZAGON, Sat Zagon
nr. 128/A, Judeţul Covasna, ,
COMUNA ZAGON ROMANIA 

(540)

CLUB SPORTIV F.C. ZAGON

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050101; 260118;

260418; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04888
(151) 31.07.2012
(732) S.C. PHOENIXY S.R.L., DN1 nr. 12

(în incinta fosta Avicola), judeţul
Prahova, , BĂICOI ROMANIA 

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

(540)

GUSTO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Pufuleţi simpli, pufuleţi cu arome, pufuleţi
cu ciocolată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04897
(151) 31.07.2012
(732) CHEVRON INTELLECTUAL

PROPERTY LLC, 6001 Bollinger
Canyon Road, CA 94583, SAN
RAMON S.U.A. 

(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)

HUMAN ENERGY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Furnizarea de informaţii în domeniul de
producţie de petrol şi gaze naturale şi de
rafinare.
42 Furnizarea de informaţii în domeniul de
explorare de petrol şi gaze naturale şi în aria
de cercetare din domeniul surselor de energie
alternative.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04898
(151) 31.07.2012
(732) CHEVRON INTELLECTUAL

PROPERTY LLC, 6001 Bollinger
Canyon Road, CA 94583, SAN
RAMON S.U.A. 

(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)

CHEVRON
  

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

42 Explorare de petrol; explorare de gaze;
explorare geotermală; consultanţă tehnologică
şi de cercetare în domeniul de foraj de puţuri
şi de explorare şi producţie de petrol şi gaze şi
apă caldă şi aburi; testare petrol şi gaze şi apă
caldă şi aburi; efectuarea de diagnosticare
pentru petrol şi gaze şi apă caldă şi aburi;
servicii de consultanţă tehnologică în
domeniul generării de energie alternativă;
servicii de consultanţă tehnologică în
domeniul energiei alternative, şi anume, în
gazeificarea şi arderea combustibililor
alternativi, precum şi în utilizarea energiei
geotermale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04882
(151) 31.07.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS TV

  
(531) Clasificare Viena:090505; 090905;

270501;  
(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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
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unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04891
(151) 31.07.2012
(732) CONEXO DEVELOPMENT

S.R.L., Judeţul Iaşi, 707515,
TOMEŞTI ROMANIA 

(540)

sopka

(531) Clasificare Viena:060104; 270521;  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04889
(151) 31.07.2012
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Capitan Tomida nr. 3, jud. Iasi,
700496, IASI ROMANIA 

(540)

Diology

(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;
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mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04883
(151) 31.07.2012
(732) S.C. MARCO GROUP SECURITY

S.R.L., Str. Vulturului nr. 43, judeţul
Satu Mare, , SATU MARE
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)

MGS

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:030701; 240109;

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

clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04894
(151) 31.07.2012
(732) S.C. TOMADI ONE MODELING

AGENCY S.R.L., Sat Leu, Jud. Dolj,
, COMUNA LEU ROMANIA 

(540)

ONE MODELS

  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270508;  
(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 04892
(151) 31.07.2012
(732) POPA CRISTIAN CLAUDIU, Aleea

Muzicii nr. 1, bl. C6, ap. 8, Jud. Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) RAVASZ ROBERT-CSABA, Ale.
F.C. Ripensia Nr. 19, ap. 7, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

MIED DACIC SARMIZEGETUSA
 
(531) Clasificare Viena:040220; 040319;

260114; 260115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi fără alcool; esenţe pentru
fabricarea băuturilor; siropuri pentru băuturi,
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, cocteiluri fără
alcool.
33 Băuturi alcoolice cu conţinut de fructe,
băuturi alcoolice cu excepţia berii, băuturi
distilate, băuturi spirtoase, bitter (lichioruri),
cidru, cocktailuri, alcooluri şi lichioruri
digestive, extracte alcoolice, extracte din
fructe cu alcool, hidromel, lichioruri, vinuri.
35 Difuzare (distribuire) de eşantioane,
difuzare de anunţuri publicitare, distribuire de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane), publicitate, publicitate
on-line într-o reţea computerizată, publicitate
prin corespondenţă, publicitate radiofonică,
publicitate televizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04884
(151) 31.07.2012
(732) S.C. EURO NET S.R.L., Str. Petru

Rareş nr. 13, judeţul Sibiu, 557260,
SELIBMAR ROMANIA 

(540)

SORY
 
(531) Clasificare Viena:010307; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Medalii.
16 Lucrări diplomă, ştampile, tipizate, invitaţii
de nuntă.
21 Cupe.
28 Jucării.
35 Servicii oferite de un magazin de papetărie,
birotică; listări; servicii de copiere; publicitate.
37 Servicii de reumpleri cartuşe de
imprimante.
40 Servicii de imprimare (personalizări)
lucrări de legătorie; serigrafie; tampografie;
prelucrarea materialelor
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
43 Servicii de cazare temporară; restaurant,
fast food.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04885
(151) 31.07.2012
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Voces
 

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

38 Telecomunicaţii, inclusiv servicii de
mesagerie vocală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04886
(151) 31.07.2012
(732) S.C. PREVENT INTELIGENT

SECURITY S.R.L., Str. Gheorghieni
nr. 1A, bl. B, sc. E, mezanin, ap. 21,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREVENT INTELIGENT SECURITY
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04916
(151) 01.08.2012
(732) S.C. C & A RICKY UNIVERSAL

S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni nr.
54A, Jud. Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

CYCLONE
 

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

12 Biciclete, triciclete, subansamble şi părţi
componente ale acestora.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04925
(151) 01.08.2012
(732) S.C. INVESTONIA SYSTEMS

S.R.L. ,  Sa t  Afuma ţ i ,  Şos .
Bucureş t i -Urziceni  nr .  635,
Hala-Depozit, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA AFUMAŢI 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)

ELDORADO SALĂ DE JOCURI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04917
(151) 01.08.2012
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.

Principatele Unite nr. 48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIG FLEX
 

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04920
(151) 01.08.2012
(732) S.C. ANNABELLA S.R.L., Str.

Barajului nr. 52, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
 
(531) Clasificare Viena:050713; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04918
(151) 01.08.2012
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.

Principatele Unite, nr. 46-48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vola.ro
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:030724; 270508;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04919
(151) 01.08.2012
(732) S.C. ANNABELLA S.R.L., Str.

Barajului nr. 52, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

Annabella Cu tine, zi de zi !

(591) Culori revendicate:roşu, verde
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04910
(151) 01.08.2012
(732) ASOCIATIA CHINOLOGICA A

JUDETULUI MURES, Str. Târgului
nr.2, Judeţul Mureş, 540069, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(740) CABINET VELICA - Agenţie de
Proprietate Industrială, Str. Brutus
M.I., nr.13, ap.3, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

DRACULA DOG SHOW
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente fotografice, software
pentru calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, fotografii; afişe, caractere
tipografice; clişee.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04904
(151) 01.08.2012
(732) GOVOREANU ECATERINA

MIHAELA, Str. Ialomiţei nr. 5, bl.
PB.18, et. 1, ap. 5, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

FAMILY SUPERMARKET

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04911
(151) 01.08.2012
(732) S.C. FORUM HOLDING S.R.L.,

Calea 13 Septembrie nr. 90, Complex
Multifuncţional Grand, et. 5, cam.
5.06, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

A. David DIAMONDS & GOLD SINCE
1980

(591) Culori revendicate:auriu, galben, gri

  
(531) Clasificare Viena:170202; 270501;

290102;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04921
(151) 01.08.2012
(732) S.C. C & M CORPORATE

BUSINESS S.R.L., Calea Moşilor nr.
213, bl. 21A, sc. 2, et. 5, ap. 102,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VOIAJ TV
  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii;
organizarea de excursii; vizite la obiectivele
turistice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04899
(151) 01.08.2012
(732) S.C. ARAGON S.R.L., Bd. Voluntari

nr. 82, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

VIA .

 (531) Clasificare Viena:241701; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Pardoseli nemetalice, pavaje nemetalice şi
orice alt tip de placări sau acoperiri
nemetalice, pe orizontală sau verticală, la
interior sau exterior, precum şi materiale de
construcţie nemetalice alcătuind sistemele
aferente respectivelor pardoseli, pavaje,
placări, acoperiri, precum: marmură, granit,
cuarţ, cuarţ colorat, cristal de rocă, granule de
sticlă şi sticlă colorată, scoică spartă, piatră
naturală, piatră artificială, piatră de
construcţii, pietriş, nisip, calcar, mozaicuri
pentru construcţii.
35 Achiziţii şi livrări externe; regruparea în
avantajul terţilor a sistemelor de materiale
aferente pardoselilor, pavajelor şi oricărui alt
tip de placări sau acoperiri nemetalice (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod (pe piaţa internă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04914
(151) 01.08.2012
(732) CRETU ANDRA CLAUDIA, Calea

Dorobanţi nr. 184, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cherryed by Andra Creţu
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(531) Clasificare Viena:050314; 050716;
270513;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04900
(151) 01.08.2012
(732) C L U B U L  S P O R T I V

MUNCITORUL, Str. Fantinilor Nr.
1, Judeţul Caraş-Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV MUNCITORUL
RESITA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04905
(151) 01.08.2012
(732) CLUBUL SPORTIV F.C.M HUŞI,

Str. Aleea Stadion nr. 26, judeţul
Vaslui, , HUŞI ROMANIA 

(540)

F.C.M. HUŞI
 
(531) Clasificare Viena:210301;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04915
(151) 01.08.2012
(732) CRETU ANDRA CLAUDIA, Calea

Dorobanţi nr. 184, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Hearty Concept

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr.8/31/2012

(531) Clasificare Viena:020901; 270502;
270524;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04912
(151) 01.08.2012
(732) RĂDESCU VOICU UDREA DAN,

Bd. Dacia nr. 72, et. 2, ap. 4, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VREMESCU & ASOCIAŢII -
C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ, Şos. Iancului nr. 9,
bl.109A, ap.129 BUCUREŞTI

(540)

GREEN HOURS
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04913
(151) 01.08.2012
(732) CRETU ANDRA CLAUDIA, Calea

Dorobanţi nr. 184, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ENJOY THE EFFECT!

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04922
(151) 01.08.2012
(732) AFANASIEV IULIA, Drumul

Bacriului nr. 42, et. 1, ap. 13, Sat
Roşu, judeţul Ilfov, , COMUNA
CHIAJNA ROMANIA 

(732) GRAPAN MIHAI, Şos. Bucureşti -
Târgovişte nr. 44B, bl. 1, et. 2, ap.
221, judeţul Ilfov, , COMUNA
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(732) MARIN VLAD COSTIN, Aleea
Arinului nr. 2, bl. 1, sc. A, et. 9, ap.
38, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PrivateFashionClub EXCLUSIVE
FASHION AND LIFESTYLE GOODS

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04906
(151) 01.08.2012
(732) S.C. SEPHORA MARINOPOULOS

ROMANIA S.A., Str. Vulturilor nr.
18-18A, sector 3, , 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)

MAKE-UP MASTERS

(591) Culori revendicate:roz, verde, violet,
roşu, portocaliu, mov, turcoaz

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04901
(151) 01.08.2012
(732) S.C. GREEN ENVIRO SERVICES

S.R.L., Str. Tulcea nr. 6, bl. M1, ap.
32, jud. Cluj, 400594, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

GREEN ENVIRO SERVICES

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04907
(151) 01.08.2012
(732) S.C. ARENA AUTO S.R.L., Str.

Ştrandului nr. 60, judeţul Prahova,
100189, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ARENA AUTO

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04923
(151) 01.08.2012
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

TRANSACTIONS & SERVICES
S.A., Calea 13 Septembrie nr. 87, bl.
79, sc 1, et. 1, ap. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SIGMANET - YOUR SMARTER
CHOICE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04924
(151) 01.08.2012
(732) S . C .  I N T E R N A T I O N A L

TRANSACTIONS & SERVICES
S.A., Calea 13 Septembrie nr. 87, bl.
79, sc 1, et. 1, ap. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SIGM N T

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
verde, roşu
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(531) Clasificare Viena:270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04902
(151) 01.08.2012
(732) F I L I P  V .  A N E T A

I I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Şoseaua din Vii nr.
108, jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABIENT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32 CONSTANTA

(540)

CASA FUNERARA FILIP & CIORTAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04908
(151) 01.08.2012
(732) S.C. MAGIV SECURITY S.R.L.,

Str. Macedonă nr. 11, bl. A11, sc. 3,
ap. 56, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

DEPARTAMENT PAZĂ MAGIV

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(531) Clasificare Viena:290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Consultanţă în materie de securitate;
escortă personală; inspectarea uzinelor în
scopuri de securitate; servicii de pază şi
protecţie; supravegherea alarmelor
antiefracţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04903
(151) 01.08.2012
(732) GOVOREANU ECATERINA

MIHAELA, Str. Ialomiţei nr. 5, bl.
PB.18, et. 1, ap. 5, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

SUPERMARKETUL FAMILIEI MELE

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270106; 270116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜




