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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 8/2012 saptamana 33
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03730
09.08.2012 ONOFREI DRAGOS PETRU eco casa solutii PERSONALIZATE

pentru un AMBIENT de CALITATE

2 M 2012
04558

10.08.2012 CUDALBU CLAUDIA Ciuleandra Delicatesuri culinare
organice

3 M 2012
04715

14.08.2012 S.C. ALEX & COMP S.R.L. CHEF.RO

4 M 2012
04985

10.08.2012 MANDACHI STEFAN VALENTIN SPARTAN

5 M 2012
05002

14.08.2012 CRISTESCU VASILE Keetz

6 M 2012
05046

09.08.2012 S.C. ALMI INTERNATIONAL
S.R.L.

TOMIS

7 M 2012
05081

13.08.2012 S.C. VINCON VRANCEA S.A. TRIUMPF

8 M 2012
05082

09.08.2012 DRAGHICI MIRCEA
GHEORGHE

deputatul tău

9 M 2012
05083

09.08.2012 DE AGOSTINI HELLAS LTD AUTOMOBILE DE VIS MODELE
CARE AU INTRAT ÎN ISTORIE

10 M 2012
05084

09.08.2012 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

COPIII SPUN LUCRURI TRĂSNITE

11 M 2012
05086

09.08.2012 SHEN XINGCHONG ICASE PRO

12 M 2012
05087

09.08.2012 SHEN XINGCHONG MOMAK

13 M 2012
05088

09.08.2012 SHEN XINGCHONG SCREENPRO

14 M 2012
05089

09.08.2012 SHEN XINGCHONG MOMAC

15 M 2012
05090

09.08.2012 SHEN XINGCHONG EXPOWER

16 M 2012
05091

09.08.2012 SHEN XINGCHONG X-LEVEL

17 M 2012
05092

09.08.2012 SHEN XINGCHONG HOCO

18 M 2012
05093

09.08.2012 SHEN XINGCHONG ROCK
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2012
05094

09.08.2012 SHEN XINGCHONG COCORONI

20 M 2012
05095

09.08.2012 S.C. PROFILES
INTERNATIONAL S.R.L.

VIA

21 M 2012
05096

09.08.2012 S.C. PROFILES
INTERNATIONAL S.R.L.

ITI SPUNE CE TI SE POTRIVESTE

22 M 2012
05097

09.08.2012 DIMA DORU SECRETELE BRASOVULUI

23 M 2012
05098

10.08.2012 S.C. TREEWORKS S.R.L. ZELIST MONITOR

24 M 2012
05099

10.08.2012 S.C. TREEWORKS S.R.L. ZELIST

25 M 2012
05100

10.08.2012 S.C. FREEROAD S.R.L. TPU

26 M 2012
05101

10.08.2012 S.C. FREEROAD S.R.L. TOTI PENTRU UNU

27 M 2012
05102

09.08.2012 CORCIU ELENA AdoRomania

28 M 2012
05103

09.08.2012 CRÂNGUŞ VALERIU Deliciul Naturii

29 M 2012
05104

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDETEAN ARAD

festivalul-concurs POP STAR

30 M 2012
05105

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDETEAN ARAD

FESTIVAL CONCURS DE
FOLCLOR IOAN T. FLOREA

31 M 2012
05106

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDETEAN ARAD

SALONUL INTERNAŢIONAL DE
FOTOGRAFIE TURISTICĂ AR-TUR

32 M 2012
05107

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDETEAN ARAD

FESTIVALUL DANSULUI
CĂLUŞĂRESC BOCSIG

33 M 2012
05108

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

FESTIVALUL FLORI DE SÂNZIENE

34 M 2012
05109

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

PARADA CLĂTITELOR

35 M 2012
05110

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

NEDEIA DE LA TĂCĂŞELE

36 M 2012
05111

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

TÂRG DE PRODUSE ŞI
PREPARATE CULINARE
TRADIŢIONALE
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37 M 2012
05112

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

CROS SEMIMARATON JUDEŢUL
ARAD

38 M 2012
05113

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

NEDEIA ŢĂRII HĂLMAGIULUI

39 M 2012
05114

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI
PARADA PORTULUI TRADIŢIONAL

40 M 2012
05115

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

FESTIVALUL CONCURS al
CÂNTECULUI POPULAR din ŢARA
ZĂRANDULUI

41 M 2012
05116

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDEŢEAN ARAD

SĂRBĂTOAREA CODRENILOR

42 M 2012
05117

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDETEAN ARAD

AUTENTIC FEST

43 M 2012
05118

09.08.2012 CENTRUL CULTURAL
JUDETEAN ARAD

FESTIVALUL VÂNĂTORILOR

44 M 2012
05119

09.08.2012 S.C. EXPOTRADE ABRASIVE
S.R.L.

Vesnic Verde

45 M 2012
05120

09.08.2012 S.C. MARTY PAN S.R.L. CAFFE OLIVO

46 M 2012
05121

09.08.2012 S.C. SEDEX S.R.L. Piticul Vesel

47 M 2012
05122

09.08.2012 DOBRE CRISTIAN DUNN

48 M 2012
05123

09.08.2012 DOBRE CRISTIAN idp PROIECT

49 M 2012
05124

09.08.2012 S.C. KAGHEMUSHA S.R.L. LOGOS

50 M 2012
05125

09.08.2012 S.C. RADICSTAR S.R.L. dumbrava muntenească

51 M 2012
05126

09.08.2012 S.C. GRANDE OPTIQUE S.R.L. GRANDE OPTIQUE

52 M 2012
05127

09.08.2012 S.C. LOVE FOR FOOD S.R.L. SARA PRETZEL

53 M 2012
05128

09.08.2012 CIOCÂRLAN DRAGOŞ
ALEXANDRU

VODĂ'S PUB

54 M 2012
05129

09.08.2012 S.C. ISSA INTERNET S.R.L. ISSA KEBAP

55 M 2012
05130

09.08.2012 S.C. ISSA INTERNET S.R.L. SUPER MARKET ISSA
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56 M 2012
05131

09.08.2012 S.C. DISCRET ARHIVARE
S.R.L.

DISCRET ARHIVARE

57 M 2012
05132

09.08.2012 S.C. RESTAURANT PIEMONTE
S.R.L.

Rustica Restaurant - Pizzerie

58 M 2012
05133

09.08.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUTIE S.R.L.

PERFECT FARMA CERVIRON
ORIGINAL

59 M 2012
05134

09.08.2012 S.C. PERFECT FARMA
DISTRIBUTIE S.R.L.

CERVIRON

60 M 2012
05135

09.08.2012 PIRAEUS BANK S.A. win bank

61 M 2012
05136

09.08.2012 S.C. ZENSTUDIO MEDIA S.R.L. Summerfest Botoşani 2012

62 M 2012
05137

10.08.2012 S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L. REZON

63 M 2012
05138

10.08.2012 S.C. PLABIN S.R.L. IZOLAT

64 M 2012
05139

10.08.2012 S.C. QWERTY DESIGN S.R.L. QWERTY

65 M 2012
05140

10.08.2012 S.C. MOBIPAY SOLUTIONS
S.R.L.

4PAY

66 M 2012
05141

10.08.2012 S.C. MARYDAN SECURITY
S.R.L.

MARYDAN SECURITY

67 M 2012
05142

10.08.2012 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. GREUCEANU

68 M 2012
05143

10.08.2012 CASA DE INSOLVENŢĂ ETC
IPURL

CASA DE INSOLVENŢĂ ETC IPURL

69 M 2012
05144

10.08.2012 DOROFTEI MONICA JURNAL DE VIATA

70 M 2012
05145

10.08.2012 ANTAL MIHAI-ENDRE ULTIMA CASA servicii funerare
complete

71 M 2012
05146

10.08.2012 BOBU LILIANA IONELA GRAZIE MILLE

72 M 2012
05147

10.08.2012 IOAN TUDOR JAPONA ExcellenT

73 M 2012
05148

10.08.2012 S.C. TIME FACTORY S.R.L. BERARIA H

74 M 2012
05149

10.08.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

flash flash tv
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75 M 2012
05150

10.08.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

flash-flash tv

76 M 2012
05151

10.08.2012 PUENTES Y CALZADAS
GRUPO DE EMPRESAS S.A.

puentes infraestructuras

77 M 2012
05152

13.08.2012 S.C. XXL COMPANY S.R.L. www.avocat.ro

78 M 2012
05154

13.08.2012 KODO SANDOR KODO

79 M 2012
05155

13.08.2012 S.C. ROTON S.R.L. Lucky Man Project

80 M 2012
05156

13.08.2012 S.C. ROTON S.R.L. LMP

81 M 2012
05157

13.08.2012 BIZU CONSTANTIN MIHAI APOLLO RESIDENCE

82 M 2012
05158

13.08.2012 S.C. CUZA & TABAN HOLDING
S.R.L.

bubbles bubble tea station

83 M 2012
05159

13.08.2012 S.C. SELECT ADVERTISING
S.R.L.

SELECT ADVERTISING

84 M 2012
05160

13.08.2012 CIPRIAN IULIAN IOVU INTERIMOBILIARE

85 M 2012
05161

13.08.2012 S.C. T.G.S. GENERAL
SECURITY TAIFUN S.R.L.

TGS GENERAL SECURITY TAIFUN
S.R.L.

86 M 2012
05162

13.08.2012 S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.

87 M 2012
05163

13.08.2012 S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.

88 M 2012
05164

13.08.2012 S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.

89 M 2012
05165

13.08.2012 S.C. ROS SYSTEMA S.R.L. international students residence

90 M 2012
05166

13.08.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. E TIMPUL ROMÂNILOR

91 M 2012
05167

13.08.2012 S.C. VINCON VRANCEA S.A. ROSE VERITE Flamingo se naste
alba, abia dupa doi ani ajunge sa fie
roz. Pentru multi dintre noi, ramane
un mister al naturii, insa pentru toti
frumusetea adevarata ascunde
mistere.

92 M 2012
05168

13.08.2012 ANGELA ALAGNA Angela Gheorghiu
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93 M 2012
05169

13.08.2012 S.C. AISSAC S.R.L. ZenCash

94 M 2012
05170

13.08.2012 S.C. ECLIPSE CLUB S.R.L. ECLIPSE CLUB CAFE LOUNGE

95 M 2012
05171

13.08.2012 S.C. MENTOR SECURITY
S.R.L.

M MENTOR SECURITY

96 M 2012
05172

13.08.2012 S.C. PROTVAL SECURITY
S.R.L.

PROTVAL SECURITY CALARASI
paza si protectie

97 M 2012
05173

14.08.2012 S.C. LIFE LOCK SECURITY
NETWORK S.R.L.

LIFE LOCK SECURITY NETWORK

98 M 2012
05175

13.08.2012 S.C. ERIKLI DISTRIBUTION
S.R.L.

SERIK

99 M 2012
05176

13.08.2012 IOAN TUDOR WAXIBA R.C.R

100 M 2012
05177

13.08.2012 IOAN TUDOR LEOTEC LT-BAND

101 M 2012
05178

13.08.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

gagatv

102 M 2012
05179

13.08.2012 S.C. DANIRI SOLUTION S.R.L. vezicâtface

103 M 2012
05180

13.08.2012 FRIESLAND BRANDS B.V. iaurt de băut în tihnă

104 M 2012
05181

13.08.2012 SIPOS GEORGE TIBERIU FRAMES OF STYLE

105 M 2012
05182

13.08.2012 SIPOS GEORGE TIBERIU artnest creative shopping

106 M 2012
05183

13.08.2012 ZIAD YOUSSEF REGINA BOMBOANELOR
AGRICOLE - MONEY

107 M 2012
05184

13.08.2012 S.C. GEROCOSSEN S.R.L. MELCFORT SKIN EXPERT

108 M 2012
05185

14.08.2012 GIREA I MIRELA PFA FINSMART

109 M 2012
05186

14.08.2012 WAVE PHARMA LIMITED NeuroSpark

110 M 2012
05187

14.08.2012 CONSTANTIN ELENA DIANA ARTA DELICIOASA

111 M 2012
05188

14.08.2012 S.C. C&O SERVCOM S.R.L. Class test
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112 M 2012
05189

14.08.2012 PETCU CORNELIA DR. CORNELIA PETCU

113 M 2012
05190

14.08.2012 S.C. CALIPSO S.A. CALIPSO

114 M 2012
05191

14.08.2012 S.C. TWINS CAFE S.R.L. BIUTIFUL

115 M 2012
05192

14.08.2012 S.C. TWINS CAFE S.R.L. Biutiful

116 M 2012
05193

14.08.2012 CÎRA DORIN TIBERIU FABRICA DE CAROSARI

117 M 2012
05194

14.08.2012 S.C. CANTINA VERDE S.R.L. CANTINA VERDE

118 M 2012
05196

14.08.2012 S.C. BELLADONNA TRADE
PHARM S.R.L.

BELLADONNA FARMACIA CU
PREŢURI FOARTE MICI

119 M 2012
05197

14.08.2012 S.C. BELLADONNA TRADE
PHARM S.R.L.

120 M 2012
05198

14.08.2012 CLUBUL SPORTIV PETROLUL
PLOIEŞTI

CLUBUL SPORTIV PETROLUL
PLOIEŞTI

121 M 2012
05199

14.08.2012 S.C. MEDLIFE S.A. NAŞTERE CU BLÂNDEŢE

122 M 2012
05200

14.08.2012 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

black friday by eMAG

123 M 2012
05201

14.08.2012 S.C. ATLANTIC TRADE &
INVESTMENT COMPANY
S.R.L.

CHIC MAISON

124 M 2012
05202

14.08.2012 POP ZOLTAN LUCKY MAN PROJECT

125 M 2012
05203

14.08.2012 FILIMON MARINELA AURORA Dent-X

126 M 2012
05204

14.08.2012 FREMANTLEMEDIA
OPERATIONS BV

FAMILIADA

127 M 2012
05205

14.08.2012 S.C. EDCO ONE CONFORT
S.R.L.

ZEPHIR
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(210) M 2012 03730
(151) 09.08.2012
(732) ONOFREI DRAGOS PETRU, B-dul

Dacia nr. 10, bl. SA3, et. 4, ap. 15,
Jud. Iaşi, 700240, IAŞI ROMANIA 

(540)

eco casa solutii PERSONALIZATE
pentru un AMBIENT de CALITATE

(591) Culori revendicate:negru, galben
auriu, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270503;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
36 Afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04558
(151) 10.08.2012
(732) CUDALBU CLAUDIA, Str. Dr. N.

Ionescu-Siseşti bl. I98A, sc. 1, ap. 7,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

Ciuleandra Delicatesuri culinare organice

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:100311; 270524;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04715
(151) 14.08.2012
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., Str.

Foltanul nr. 1C, judeţul Galaţi, , COM.
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04985
(151) 10.08.2012
(732) M A N D A C H I  S T E F A N

VALENTIN, Bdul. 1 Decembrie 1918
nr. 66, Judeţul Suceava, 720284,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

SPARTAN

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

  
(531) Clasificare Viena:090721; 270508;

290103;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de tip Fast-Food şi produse gătite,
cât şi a următoarelor tipuri de produse
alimentare: gyros, shaorma, kebab, burgheri,
salate, grătare, băuturi tradiţionale, ayran,
frigărui, bifteki, kalamaki, cartofi prăjiţi,
deserturi, souvlak (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05002
(151) 14.08.2012
(732) CRISTESCU VASILE, Str. Bujorilor

nr. 3, bl. B20, sc. 1, ap. 3, Judeţul
Ilfov,  077125, MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

Keetz

(591) Culori revendicate:mov (pantone 254
C), portocaliu (pantone 1665 C), bleu
(pantone 298 C), negru
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(531) Clasificare Viena:030507; 030524;
270508; 290113;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05046
(151) 09.08.2012
(732) S.C. ALMI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Pietroşelului nr. 55, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TOMIS

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

clase:
25 Încălţăminte şi îmbrăcăminte.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 25 (cu excepţia

transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05081
(151) 13.08.2012
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

TRIUMPF

(591) Culori revendicate:maro, auriu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 250119;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05097
(151) 09.08.2012
(732) DIMA DORU, Str. Argintului nr. 11,

Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

SECRETELE BRASOVULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);

materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05098
(151) 10.08.2012
(732) S.C. TREEWORKS S.R.L., Str.

Toporului nr.33, sector 2, 022565,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ZELIST MONITOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05099
(151) 10.08.2012
(732) S.C. TREEWORKS S.R.L., Str.

Toporului nr.33, sector 2, 022565,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05100
(151) 10.08.2012
(732) S.C. FREEROAD S.R.L., Str.

Toporului 33, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TPU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05101
(151) 10.08.2012
(732) S.C. FREEROAD S.R.L., Str.

Toporului 33, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOTI PENTRU UNU

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05102
(151) 09.08.2012
(732) CORCIU ELENA, B-dul Dimitrie

Cantemir nr. 12-14, sc. D, et. 2, ap. 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AdoRomania

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05087
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

MOMAK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Huse pentru telefon, încărcător pentru
telefon, acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05088
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

SCREENPRO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Folie protecţie ecran telefon.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05103
(151) 09.08.2012
(732) CRÂNGUŞ VALERIU, Str. I. T.

Meschendorfer nr. 359, Jud. Braşov, ,
SAT SANPETRU ROMANIA 

(540)

Deliciul Naturii

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05104
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDETEAN ARAD, Str. G. Baritiu
nr. 16, jud. Arad, 310100, ARAD
ROMANIA 

(540)

festivalul-concurs POP STAR

  
(531) Clasificare Viena:241712; 241713;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05107
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDETEAN ARAD, Str. G. Baritiu
nr. 16, jud. Arad, 310100, ARAD
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL DANSULUI
CĂLUŞĂRESC BOCSIG

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020504;

270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05105
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDETEAN ARAD, Str. G. Baritiu
nr. 16, jud. Arad, 310100, ARAD
ROMANIA 

(540)

FESTIVAL CONCURS DE FOLCLOR
IOAN T. FLOREA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05089
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

MOMAC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Huse pentru telefon, încărcător pentru
telefon, acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05127
(151) 09.08.2012
(732) S.C. LOVE FOR FOOD S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 322, bl. 8E, sc. A,
et. 1, ap. 10, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SARA PRETZEL

(591) Culori revendicate:auriu, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:05; 24; 260408; 27;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05117
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDETEAN ARAD, Str. G. Baritiu
nr. 16, jud. Arad, 310100, ARAD
ROMANIA 

(540)

AUTENTIC FEST

  
(531) Clasificare Viena:250717; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05106
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDETEAN ARAD, Str. G. Baritiu
nr. 16, jud. Arad, 310100, ARAD
ROMANIA 

(540)

SALONUL INTERNAŢIONAL DE
FOTOGRAFIE TURISTICĂ AR-TUR

  
(531) Clasificare Viena:160305; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05108
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL FLORI DE SÂNZIENE

  
(531) Clasificare Viena:050320; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05118
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDETEAN ARAD, Str. G. Baritiu
nr. 16, jud. Arad, 310100, ARAD
ROMANIA 

(540)
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FESTIVALUL VÂNĂTORILOR

  
(531) Clasificare Viena:030407; 030413;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05109
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

PARADA CLĂTITELOR

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05128
(151) 09.08.2012
(732) C I O C Â R L A N  D R A G O Ş

ALEXANDRU, Str. Fraţii Goleşti nr.
10, bl. A39, sc. C, ap. 16, judeţul
Argeş, , CÂMPULUNG-MUŞCEL
ROMANIA 

(540)

VODĂ'S PUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05110
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

NEDEIA DE LA TĂCĂŞELE
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  (531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270519;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05090
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

EXPOWER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Huse pentru telefon, încărcător pentru
telefon, acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05091
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

X-LEVEL

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

9 Huse pentru telefon, încărcător pentru
telefon, acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05092
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

HOCO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Huse pentru telefon, încărcător pentru
telefon, acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05129
(151) 09.08.2012
(732) S.C. ISSA INTERNET S.R.L., Bd.

Lacul Tei nr. 113, sector 2, 020378,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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ISSA KEBAP

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

  
(531) Clasificare Viena:080503; 080504;

080725; 260116; 270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05119
(151) 09.08.2012
(732) S.C. EXPOTRADE ABRASIVE

S.R.L., Bdul Muncii nr. 18, jud. Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Vesnic Verde

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270508;

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

clase:
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale; decoruri din frunze artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05111
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

TÂRG DE PRODUSE ŞI PREPARATE
CULINARE TRADIŢIONALE
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(531) Clasificare Viena:110102; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05112
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

CROS SEMIMARATON JUDEŢUL
ARAD

  
(531) Clasificare Viena:010102; 020116;

020316; 241517; 270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05113
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

NEDEIA ŢĂRII HĂLMAGIULUI

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05114
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI
PARADA PORTULUI TRADIŢIONAL
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(531) Clasificare Viena:050521; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05093
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

ROCK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Huse pentru telefon, încărcător pentru
telefon, acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05120
(151) 09.08.2012
(732) S.C. MARTY PAN S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 39, jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

CAFFE OLIVO

(531) Clasificare Viena:270514; 270524;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05082
(151) 09.08.2012
(732) D R A G H I C I  M I R C E A

GHEORGHE, Str. Luncilor nr. 18G,
judeţul Argeş, , CURTEA DE ARGEŞ
ROMANIA 

(540)

deputatul tău

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri (presă).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de presă scrisă (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
41 Publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05115
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL CONCURS al
CÂNTECULUI POPULAR din ŢARA
ZĂRANDULUI
  
(531) Clasificare Viena:011511; 050101;

060104; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05130
(151) 09.08.2012
(732) S.C. ISSA INTERNET S.R.L., Bd.

Lacul Tei nr. 113, sector 2, 020378,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPER MARKET ISSA

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:040220; 270502;

270503; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; 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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută

sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05116
(151) 09.08.2012
(732) C E N T R U L  C U L T U R A L

JUDEŢEAN ARAD, Str. George
Bariţiu nr. 16, judeţul Arad, 310100,
ARAD ROMANIA 

(540)

SĂRBĂTOAREA CODRENILOR

  
(531) Clasificare Viena:050105; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05094
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

COCORONI

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

9 Huse pentru telefon, încărcător pentru
telefon, acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05095
(151) 09.08.2012
(732) S . C .  P R O F I L E S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Miraslău nr. 35, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

VIA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(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
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sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05096
(151) 09.08.2012
(732) S . C .  P R O F I L E S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Miraslău nr. 35, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

ITI SPUNE CE TI SE POTRIVESTE

(591) Culori revendicate:gri, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05131
(151) 09.08.2012
(732) S.C. DISCRET ARHIVARE S.R.L.,

Str. Arh. Petre Antonescu nr. 6, bl. 28,
sc. B, et. 1, ap. 61, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DISCRET ARHIVARE

(531) Clasificare Viena:140502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05121
(151) 09.08.2012
(732) S.C. SEDEX S.R.L., Str. Aurel

Vlaicu nr. 15, ap. 14, jud. Cluj,
400581, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)
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Piticul Vesel

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

  
(531) Clasificare Viena:020107; 020108;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din domeniul jocurilor, jucăriilor,
articolelor şi produselor pentru copii (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de comercializare care se
efectuează prin orice tip de canal de
distribuţie; servicii asociate magazinelor de
vânzări cu amănuntul; servicii asociate
vânzării cu amănuntul prin intermediul unei
reţele computerizate; comenzi şi vânzări
on-line; organizarea şi asigurarea unui site de
interent pentru gruparea şi prezentarea
produselor şi serviciilor; asigurarea unei baze
de date cuprinzând produse şi servicii oferite
de terţi, ce poate fi cercetată on-line;
publicitate; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
acestora; răspândirea publicităţii direct sau
prin intermediul reţelelor electronice de
comunicaţii, prin corespondenţă, radiofonic
sau televizat; gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05132
(151) 09.08.2012
(732) S.C. RESTAURANT PIEMONTE

S.R.L., Str. Paul Chinezu nr. 6,
demisol sad, încăperea 3, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Rustica Restaurant - Pizzerie

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

  
(531) Clasificare Viena:020111; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05083
(151) 09.08.2012
(732) DE AGOSTINI HELLAS LTD,

44-46 Vouliagmenis Avenue, Voula,
16673, ATENA GRECIA 

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., Str. Dr.
N. Turnescu nr. 2, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

AUTOMOBILE DE VIS MODELE
CARE AU INTRAT ÎN ISTORIE

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
dispozitive electronice; CD/DVD, CD-Rom;
programe.
16 Publicaţii, cărţi, reviste, jurnale, materiale
tipărite adiacente.
35 Publicitate; publicitate on-line; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; pagini web; transmisiuni
radio şi tv; transmisiuni prin web.
39 Distribuire de material audiovizual.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05133
(151) 09.08.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUTIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PERFECT FARMA CERVIRON
ORIGINAL

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05134
(151) 09.08.2012
(732) S . C .  P E R F E C T  F A R M A

DISTRIBUTIE S.R.L. ,  Str .
Prevederii nr. 13A, bl. M1C, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CERVIRON

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05122
(151) 09.08.2012
(732) DOBRE CRISTIAN, Str. Călugăreni

nr. 44, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

DUNN

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii de arhitectură, proiectare şi
consultanţă tehnică legată de arhitectură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05135
(151) 09.08.2012
(732) PIRAEUS BANK S.A., Amerikis 4,

105 64, ATHENS GRECIA 
(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)

win bank

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Card electronic.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; ziare,
reviste, cărţi.
35 Afaceri comerciale; publicitate;
administraţie comercială; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou.
36 Afaceri financiare; asigurări; servicii
financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii
de cercetare şi de creaţie; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05123
(151) 09.08.2012
(732) DOBRE CRISTIAN, Str. Călugăreni

nr. 44, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

idp PROIECT

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
362C), alb, gri deschis

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
16 Machete de arhitectură; planşe pentru
desen; articole de birou (cu exceţia
mobilierului); caractere tipografice; forme de
tipar.
42 Servicii de arhitectură, proiectare şi
consultanţă tehnică legată de arhitectură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05136
(151) 09.08.2012
(732) S.C. ZENSTUDIO MEDIA S.R.L.,

Bdul. Ion Mihalache nr. 142, bl. BC,
sc. B, et. 4, ap. 47, sector 1, 011205,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Summerfest Botoşani 2012

  
(531) Clasificare Viena:010316; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05124
(151) 09.08.2012
(732) S.C. KAGHEMUSHA S.R.L., Str.

Seleuşului nr. 27, bl. D49, et. 3, ap.
12, jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

LOGOS

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; periodice,
cărţi, imprimate, produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, difuzare de presă, cărţi, reviste
periodice; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05125
(151) 09.08.2012
(732) S.C. RADICSTAR S.R.L., DN 7 nr.

2 0 9 ,  j u d .  A r g e ş ,  117715 ,
ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

dumbrava muntenească

(591) Culori revendicate:verde închis, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270503;

270508; 270511; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05126
(151) 09.08.2012
(732) S.C. GRANDE OPTIQUE S.R.L.,

Str. Sălciilor nr. 22, bl. 813, sc. B, et.
3, ap. 12, jud. Iaşi, 700697, IAŞI
ROMANIA 

(540)

GRANDE OPTIQUE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Rame de ochelari, ochelari de soare,
accesorii.
35 Publicitate.
44 Servicii de optică medicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05084
(151) 09.08.2012
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

COPIII SPUN LUCRURI TRĂSNITE

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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 (substane 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
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sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; 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 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;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
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 05086
(151) 09.08.2012
(732) SHEN XINGCHONG, Cu rezidenţă

în România, Bucureşti, Str. Ştefan cel
Mare nr. 39, bl. 32, ap. 21, C.P.
020146, sector 2, ,  CHINA 

(540)

ICASE PRO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Huse pentru telefon, încărcător pentru
telefon, acumulatori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05137
(151) 10.08.2012
(732) S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L., Str.

Câmpulung nr. 35, Judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

REZON

(591) Culori revendicate:roşu, auriu, verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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 05147
(151) 10.08.2012
(732) IOAN TUDOR, Str. Dezrobirii nr. 42,

bl. O8A, sc. 1, et. 5, ap. 35, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JAPONA ExcellenT

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05148
(151) 10.08.2012
(732) S.C. TIME FACTORY S.R.L.,

Aleea Valea Prahovei nr. 5, bl. 9S14,
ap. 60, sector 6, 061611, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BERARIA H

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05138
(151) 10.08.2012
(732) S.C. PLABIN S.R.L., Str. 1 Mai nr.

184, Judeţul Cluj, 405200, DEJ
ROMANIA 

(540)

IZOLAT

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice; materiale pentru izolaţii acustice
şi/sau termice; polistiren expandat; polistiren
extrudat; ţesături din fibră de sticlă; lână
minerală pentru izolaţii.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice; mortare; gleturi; şapă
autonivelantă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; import-export. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05139
(151) 10.08.2012
(732) S.C. QWERTY DESIGN S.R.L.,

Calea Griviţei nr. 216, bl. I, sc. 2, ap.
12, camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

QWERTY

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare; tablete, accesorii
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pentru tablete, telefoane mobile, accesorii
pentru telefoane mobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05149
(151) 10.08.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

flash flash tv

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri,
distribuţie; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05150
(151) 10.08.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

flash-flash tv

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri,
distribuţie; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05151
(151) 10.08.2012
(732) PUENTES Y CALZADAS GRUPO

DE EMPRESAS S.A., Ctra. de la
Estacion, s/n, A Coruna, 15888,
SIGUEIRO (OROSO) SPANIA 

(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)

puentes infraestructuras

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260201;

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

clase:
37 Servicii de reparaţii şi de instalaţii;
construcţii clădiri, întreţinere, curăţenie şi
reparaţii; construcţii, întreţinere şi reparaţii
reţea de drumuri; instalare de maşini (utilaje),
întreţinere şi reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05140
(151) 10.08.2012
(732) S.C. MOBIPAY SOLUTIONS

S.R.L., Str. Buzeşti nr. 61-69, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

4PAY

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05142
(151) 10.08.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

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

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

(540)

GREUCEANU

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05141
(151) 10.08.2012
(732) S.C. MARYDAN SECURITY

S.R.L., Sat Nicolae Bălcescu, Str.
Florilor nr. 17, camerele 1 şi 2, Judeţul
Constanţa, , COMUNA NICOLAE
BĂLCESCU ROMANIA 

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

(540)

MARYDAN SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05143
(151) 10.08.2012
(732) CASA DE INSOLVENŢĂ ETC

IPURL, Str. Lujerului nr. 2, judeţul
Ialomiţa, 920056, SLOBOZIA
ROMANIA 

(540)

CASA DE INSOLVENŢĂ ETC IPURL

  
(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.
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 05144
(151) 10.08.2012
(732) DOROFTEI MONICA, Str. Turda

nr. 131, bl. 10A3, sc. 1, ap. 27, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

JURNAL DE VIATA

(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05145
(151) 10.08.2012
(732) ANTAL MIHAI-ENDRE, B-dul

George Moroianu nr. 56, judeţul
Braşov, , SACELE ROMANIA 

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

(540)

ULTIMA CASA servicii funerare
complete

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05146
(151) 10.08.2012
(732) BOBU LILIANA IONELA, Loc.

Bivolaria, Str. Victoriei nr. 25, judeţul
Suceava, , VICOVU DE SUS
ROMANIA 

(540)

GRAZIE MILLE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270511; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05158
(151) 13.08.2012
(732) S.C. CUZA & TABAN HOLDING

S.R.L., Str. Pitarul Hristache nr. 24,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bubbles bubble tea station

(591) Culori revendicate:bleu (pantone 290
C), albastru (pantone 3005 C), galben
(pantone 803 C)

(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05152
(151) 13.08.2012
(732) S.C. XXL COMPANY S.R.L., Calea

Bucovinei nr. 3 C, judeţul Suceava,
725400, RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

www.avocat.ro

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020323;

170302; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05159
(151) 13.08.2012
(732) S.C. SELECT ADVERTISING

S.R.L., Str. Donath nr. 114, Corp 2,
Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

SELECT ADVERTISING

  
(531) Clasificare Viena:241517; 260418;

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

clase:
35 Servicii de publicitate oferite de o agenţie
de publicitate, închirierea de spaţii de
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05160
(151) 13.08.2012
(732) CIPRIAN IULIAN IOVU, Str.

Silvestru Strapungere nr. 62, bl. CL
11, et. 3, ap. 9, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

INTERIMOBILIARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05161
(151) 13.08.2012
(732) S.C. T.G.S. GENERAL SECURITY

TAIFUN S.R.L., Bdul. Voluntari nr.
86, Clădirea C 11, biroul nr. 5, în
incinta Smart Expo, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

TGS GENERAL SECURITY TAIFUN
S.R.L.

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05154
(151) 13.08.2012
(732) KODO SANDOR, Str. Victoriei nr.

48, ap. 14, judeţul Harghita, ,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

(540)

KODO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate (preparare
murături).
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05155
(151) 13.08.2012
(732) S.C. ROTON S.R.L., Sos. Bucium nr.

53, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Lucky Man Project
(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 05156
(151) 13.08.2012
(732) S.C. ROTON S.R.L., Sos. Bucium nr.

53, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

LMP

  
(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 05162
(151) 13.08.2012
(732) S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.,

Aleea Magnoliei, nr. 1, bl. 67, sc. B,
ap. 17, birou 1, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:100525; 130113;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; 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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05157
(151) 13.08.2012
(732) BIZU CONSTANTIN MIHAI, Str.

Moldoviţa nr. 8, bl. EM5, sc. B, et. 2,
ap. 32, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

APOLLO RESIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05176
(151) 13.08.2012
(732) IOAN TUDOR, Str. Dezrobirii nr. 42,

bl. O8A, sc. 1, et. 5, ap. 35, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WAXIBA R.C.R

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05177
(151) 13.08.2012
(732) IOAN TUDOR, Str. Dezrobirii nr. 42,

bl. O8A, sc. 1, et. 5, ap. 35, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LEOTEC LT-BAND
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  (531) Clasificare Viena:260418; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05164
(151) 13.08.2012
(732) S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.,

Aleea Magnoliei, nr. 1, bl. 67, sc. B,
ap. 17, birou 1, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:100525; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; 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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05178
(151) 13.08.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

gagatv

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri,
distribuţie; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05165
(151) 13.08.2012
(732) S.C. ROS SYSTEMA S.R.L., Str.

Bradului nr. 2/b, ap. 1, Jud. Mureş,
5 4 0 0 7 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

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

(540)

international students residence

  
(531) Clasificare Viena:090705; 090717;

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

clase:
43 Servicii de cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică; închirieri de spaţii de
cazare temporară; servicii de cazare în cămine
pentru tineri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05166
(151) 13.08.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

E TIMPUL ROMÂNILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05163
(151) 13.08.2012
(732) S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.,

Aleea Magnoliei, nr. 1, bl. 67, sc. B,
ap. 17, birou 1, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:100525; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; 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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci BOPI nr. 8/2012/33

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05179
(151) 13.08.2012
(732) S.C. DANIRI SOLUTION S.R.L.,

Str. Paris nr. 14, camera 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

vezicâtface

(591) Culori revendicate:verde deschis

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05180
(151) 13.08.2012
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.,

S ta t ionsple in  4 ,  3818 LE,
AMERSFOORT NETHERLANDS 

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

(540)

iaurt de băut în tihnă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Produse lactate şi în special iaurt şi băuturi
pe bază de iaurt.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05167
(151) 13.08.2012
(732) S.C. VINCON VRANCEA S.A., Str.

Avântului nr. 12, judeţul Vrancea,
620075, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

ROSE VERITE Flamingo se naste alba,
abia dupa doi ani ajunge sa fie roz. Pentru
multi dintre noi, ramane un mister al
naturii, insa pentru toti frumusetea
adevarata ascunde mistere.

  
(531) Clasificare Viena:030707; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05181
(151) 13.08.2012
(732) SIPOS GEORGE TIBERIU, Str.

Mioriţei nr. 6, bl. H, sc. 1, etaj 3, ap.
13, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(540)

FRAMES OF STYLE

(591) Culori revendicate:negru, roz

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05182
(151) 13.08.2012
(732) SIPOS GEORGE TIBERIU, Str.

Mioriţei nr. 6, bl. H, sc. 1, etaj 3, ap.
13, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(540)

artnest creative shopping

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:100310; 100311;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05170
(151) 13.08.2012
(732) S.C. ECLIPSE CLUB S.R.L., Str. La

Dosul din Valea Chintaului F.N.,
Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ECLIPSE CLUB CAFE LOUNGE

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a ţigărilor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Servicii de club, organizare de evenimente,
petreceri.
43 Servicii de restaurant, bar, club de noapte,
cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05168
(151) 13.08.2012
(732) ANGELA ALAGNA, Str. Pictor

Barbu Iscovescu nr. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Angela Gheorghiu

  
(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 05183
(151) 13.08.2012
(732) ZIAD YOUSSEF, Cetăţean străin, cu

rezidenţă în România, Calea Rahovei
nr. 288, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

REGINA BOMBOANELOR AGRICOLE
- MONEY

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05169
(151) 13.08.2012
(732) S.C. AISSAC S.R.L., Str. Dâmboviţei

nr. 79, ap. 94, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

ZenCash

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05171
(151) 13.08.2012
(732) S.C. MENTOR SECURITY S.R.L.,

Str. D.D. Pătrăşcanu nr. 68, Judeţul
Iaşi, 707515, IAŞI ROMANIA 

(540)

M MENTOR SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:010104; 030702;

030716; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05184
(151) 13.08.2012
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.

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

(540)

MELCFORT SKIN EXPERT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice pentru îngrijirea pielii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05173
(151) 14.08.2012
(732) S.C. LIFE LOCK SECURITY

NETWORK S.R.L., Sat Cireşanu, nr.
13A, Clădirea C9, Camera C23,
judeţul Prahova, , COM.BABA ANA
ROMANIA 

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

(540)

LIFE LOCK SECURITY NETWORK

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
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  (531) Clasificare Viena:010104; 270511;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05172
(151) 13.08.2012
(732) S.C. PROTVAL SECURITY S.R.L.,

Str. Flacăra nr. 3, bl. C-15, sc. 1, et. 3,
ap. 9, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

(540)

PROTVAL SECURITY CALARASI paza
si protectie

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05175
(151) 13.08.2012
(732) S.C. ERIKLI DISTRIBUTION

S.R.L., Şos. Colentina nr. 16, Clădirea
Narcisa (bloc B2), et. 7, ap. 58, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SERIK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci BOPI nr. 8/2012/33

(210) M 2012 05199
(151) 14.08.2012
(732) S.C. MEDLIFE S.A., Calea Griviţei

nr.365, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

NAŞTERE CU BLÂNDEŢE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 05200
(151) 14.08.2012
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

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

(540)

black friday by eMAG

  
(531) Clasificare Viena:030106; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 05201
(151) 14.08.2012
(732) S.C. ATLANTIC TRADE &

INVESTMENT COMPANY S.R.L.,
Aleea Câmpul Mosi nr. 1, bl. 2, sc. A,
et. 4, ap. 13, ap. 13, biroul nr. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHIC MAISON

(591) Culori revendicate:roz (pantone 710
C), alb

  
(531) Clasificare Viena:050702; 260118;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau prelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05192
(151) 14.08.2012
(732) S.C. TWINS CAFE S.R.L., Bd.

Ferdinand, nr. 120, bl. O11, sc. A, et.
4, ap. 14, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Biutiful

  
(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 05202
(151) 14.08.2012
(732) POP ZOLTAN, Str. Arinului nr. 8,

Judeţul Satu Mare, 440193, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

LUCKY MAN PROJECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05203
(151) 14.08.2012
(732) FILIMON MARINELA AURORA,

Str. Aleea Poiana Cernei nr. 2, bl. E 5,
et. 2, ap. 12, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dent-X

(591) Culori revendicate:verde, roşu

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
42 Creare şi menţinere site web. 
44 Servicii medicale; cabinet stomatologic;
radiologie dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05193
(151) 14.08.2012
(732) CÎRA DORIN TIBERIU, Str.

Octavian Goga nr. 48, ap. 2, judeţul
Timiş, 307160, DUMBRĂVIŢA
ROMANIA 

(540)

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

12 Caroserii pentru autovehicule.
37 Montarea de suprastructuri pe
autovehicule; servicii de reparaţii şi întreţinere
suprastructuri montate pe autovehicule;
modificări constructive aduse autovehiculelor
(reparaţie, întreţinere).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05194
(151) 14.08.2012
(732) S.C. CANTINA VERDE S.R.L., Str.

Postăvarul nr. 86-90, sector 3, 032425,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CANTINA VERDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05204
(151) 14.08.2012
(732) F R E M A N T L E M E D I A

OPERATIONS BV, Media Centre,
Sumatralaan 45,  1217 GP,
HILVERSUM NETHERLANDS 

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

(540)

FAMILIADA

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

9 Filme cinematografice, desene animate,
benzi de film, filme, înregistrări magnetice;
î n r e g i s t r ă r i  o p t i c e ;  î n r e g i s t r ă r i
magneto-optice; dispozitive de stocare a
datelor, aparate de predare audio-vizuale; cărţi
electronice şi publicaţii, jocuri electronice,
discuri multi-media şi publicaţii, înregistrări
multi-media şi publicaţii, discuri care pot fi
citite cu laser, discuri video şi publicaţii,
programe software de calculator, programe de
calculator, jocuri pe calculator, software-ul
pentru jocuri interactive pentru calculator,
telefoane mobile şi dispozitive portabile;
înregistrări digitale; purtătoare de mass-media
sau pentru înregistrare, de sunet şi/sau video
şi/sau de date şi/sau informaţii; aparate şi
instrumente pentru înregistrare şi/sau de
reproducere a sunetului şi/sau video şi/sau
informaţii, holograme, floppy disk-uri,
înregistrări sonore, discuri pre-înregistrate;
CD de înregistrare; compact discuri; plăci de
patefon, casete audio, casete video, casete cu
bandă; discuri laser, compact discuri
CD-ROM-uri interactive digitale; discuri
video (DVD), aparate şi instrumente de
comunicaţii, telefoane, telefoane mobile,
încărcătoare, încărcătoare pentru telefoane
mobile, aparate de hands-free pentru telefoane
mobile, jocuri pentru telefoane mobile, maşini
de karaoke, piese şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior, jocuri digitale,
jocuri de telefon mobil; DVD cu jocuri.
28 Jocuri, jucării, articole tip jucării; articole
de gimnastică şi sport, jucării electronice,
aparate şi instrumente pentru jocuri pe
calculator jocuri electrice şi electronice,
aparate electronice de distracţii, automate care
funcţionează cu monede, automatele de jocuri
şi dispozitive, dispositive manual pentru jocuri
pe calculator, aparate pentru jocuri video de
amuzament, jocuri interactive adaptate pentru
utilizarea cu receptoarele de televiziune;
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aparate electrice video şi instrumente de
distracţii; aparate de distracţii adaptate pentru
utilizarea cu receptoarele de televiziune;
păpuşi şi îmbrăcăminte pentru păpuşi, ursuleţi
de pluş, cărţi de joc; piese de schimb,
accesorii şi accesorii pentru toate bunurile
menţionate anterior.
38 Emiterea de semnal, transmitere semnal
televiziune, transmitere semnal radio;
transmitere semnal televiziune prin satelit,
transmitere semnal prin cablu de televiziune,
comunicaţii prin telefon, servicii interactive
de telefonie; servicii de mesagerie prin
telefon, servicii de comunicare prin
intermediul undelor radio, telefon, Internet,
web la nivel mondial, prin cablu, prin satelit,
prin microunde şi prin reţeaua de energie
electrică; şi prin reţeaua de telefonie.
41 Educaţie şi servicii de divertisment în
formă de programe de televiziune, radio,
cablu, satelit şi internet; de producţie şi de
prezentare a programelor de radio şi de
televiziune, filme cinematografice, spectacole,
clipuri video, DVD-uri, programe prin cablu,
programe prin satelit şi/sau programe de
divertisment pe internet; prin intermediul unor
producţii de teatru, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment); concursuri
interactive prin telefon, publicarea, acordarea
de educaţie şi de divertisment prin intermediul
radio, televiziune, satelit, cablu, telefon,
internet la nivel mondial şi internet,
organizarea de spectacole; închiriere de
înregistrări sonore şi de spectacole
pre-înregistrate, filme, spectacole de radio şi
de televiziune; producţie de casete video şi
discuri video; de divertisment de radio, de
divertisment de televiziune, divertisment
cinematografic, divertisment de teatru,
show-uri tip joc, servicii de divertisment de
televiziune care implică participarea
publicului interactive prin telefon; servicii de
divertisment pentru utilizarea pe telefonul
mobil, jocuri bazate pe internet, operarea de

loterie şi jocuri de noroc, servicii pentru jocuri
de amuzament, servicii pentru jocuri de noroc,
servicii de pariuri, servicii de casino; jocuri de
cărţi şi turnee de cazinou, concursuri, jocuri
şi/sau evenimente; loterii, furnizarea de
oricare dintre serviciile menţionate anterior la
telefoane mobile, printr-o reţea de telefonie
mobilă, de comunicaţii prin satelit, prin
microunde sau alte mijloace electronice,
digitale şi analogice, în direct, pe cale
electronică, prin intermediul reţelei de
calculator, prin internet, on-line şi prin
intermediul televiziunii, organizarea,
producerea şi prezentarea de evenimente
pentru scopuri educaţionale, culturale sau de
divertisment, organizarea, de producţie,
gestionarea şi prezentarea de concursuri,
concursuri de tip joc, spectacole de jocuri,
teste, zile de distracţie, expoziţii, spectacole,
campanii de informare, evenimente puse în
scenă, petreceri, spectacole de teatru,
concerte, spectacole live şi evenimente de
participare, organizarea şi furnizarea de
producţie de clipuri video prin intermediul
reţelelor de telefonie mobilă sau de calculator
pentru divertisment şi/sau în scopuri
educaţionale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05185
(151) 14.08.2012
(732) GIREA I MIRELA PFA, Str. Baba

Novac nr. 11, bl. G17, sc. 2, et. 3, ap.
60, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05205
(151) 14.08.2012
(732) S.C. EDCO ONE CONFORT

S.R.L., Str. Gral. Atanasie Demosthen
nr. 47, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ZEPHIR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05196
(151) 14.08.2012
(732) S.C. BELLADONNA TRADE

PHARM S.R.L., Intr. Sulfinei nr.
96A, judeţul Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

BELLADONNA FARMACIA CU
PREŢURI FOARTE MICI

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
179C), verde (Pantone 369C)

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270508;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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 de sutură.
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05197
(151) 14.08.2012
(732) S.C. BELLADONNA TRADE

PHARM S.R.L., Intr. Sulfinei nr.
96A, judeţul Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
179C), verde (Pantone 369C)

  
(531) Clasificare Viena:241317; 260205;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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 de 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05186
(151) 14.08.2012
(732) WAVE PHARMA LIMITED,

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

(540)

NeuroSpark

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05198
(151) 14.08.2012
(732) CLUBUL SPORTIV PETROLUL

PLOIEŞTI, Str. Stadionului nr. 26,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV PETROLUL
PLOIEŞTI

  
(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 05187
(151) 14.08.2012
(732) CONSTANTIN ELENA DIANA,

Str. Corneşti nr. 7, judeţul Mureş, ,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

ARTA DELICIOASA

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

35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.
39 Transport;ambalarea şi livrare de fructe,
legume; ouă, produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile; carne, peşte, păsări, toate aceste
produse însoţite de formulare pentru preparare
(reţete alimentare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05188
(151) 14.08.2012
(732) S.C. C&O SERVCOM S.R.L., Str.

Codrii Neamţului nr. 13, bl. NB1, sc.
2, et. 9, ap. 121, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Class test

(591) Culori revendicate:roz ciclamen,
bleu-gri deschis

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290113;  
(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,
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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 05189
(151) 14.08.2012
(732) PETCU CORNELIA, Sat Ciulniţa,

judeţ Ialomiţa, , COM. CIULNIŢA
ROMANIA 

(540)

DR. CORNELIA PETCU

  
(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.
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 05190
(151) 14.08.2012
(732) S.C. CALIPSO S.A., P-ţa.

Independenţei, nr. 53, bl. A10, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

CALIPSO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05191
(151) 14.08.2012
(732) S.C. TWINS CAFE S.R.L., Bd.

Ferdinand, nr. 120, bl. O11, sc. A, et.
4, ap. 14, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BIUTIFUL
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(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜




