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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 8/2012/saptamana 34
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04711
22.08.2012 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

RUNNERS CLUB
MARATONUL INTERNATIONAL
CLUJ

2 M 2012
04748

17.08.2012 SPARK FINANCE S.R.L. CautaTaxi

3 M 2012
05041

20.08.2012 S.C. GAZTEH CORPORATION
S.A.

GAZTEH

4 M 2012
05153

13.08.2012 S.C. CESAL S.A. BLAZON

5 M 2012
05195

16.08.2012 S.C. EXIST S.R.L. Vila Diandra

6 M 2012
05206

16.08.2012 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. Golden Horse energie pentru zi
lumina

7 M 2012
05207

16.08.2012 S.C. A & B PHARM
CORPORATION S.R.L.

OXYGEN PHARMA

8 M 2012
05208

16.08.2012 IVANCEA COSTIN Anunţul României

9 M 2012
05209

16.08.2012 S.C. D.O. SYSTEM SECURITY
S.R.L.

D.O SECURITY SYSTEM

10 M 2012
05210

16.08.2012 CARLO MARCHEGIANO Publi apa

11 M 2012
05211

16.08.2012 CARLO MARCHEGIANO ecotrit

12 M 2012
05212

16.08.2012 JORA RADU CĂTĂLIN ara sound special events

13 M 2012
05213

16.08.2012 S.C. ACAJU PUBLIC
RELATIONS S.R.L.

ACAJU

14 M 2012
05214

16.08.2012 S.C. EASY INSURANCE
SOLUTIONS BROKER DE
ASIGURARE REASIGURARE
S.R.L.

EASY INSURANCE SOLUTIONS
BROKER DE ASIGURARE
REASIGURARE

15 M 2012
05215

16.08.2012 NICHIFOR DRAGOS GEORGE casa moara fetili

16 M 2012
05216

16.08.2012 S.C. BRADY TRADE S.R.L.

17 M 2012
05217

16.08.2012 S.C. BRADY TRADE S.R.L. BRADY
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Crt

Nr.
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Data Depozit Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2012
05218

22.08.2012 ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR DIN
ROMANIA

AGFR ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR DIN
ROMANIA

19 M 2012
05219

16.08.2012 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD-SKOPJE

STAVRA

20 M 2012
05220

16.08.2012 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

KOOLNET

21 M 2012
05221

16.08.2012 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

LOOK KOOL

22 M 2012
05222

16.08.2012 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

CITYNEWS

23 M 2012
05223

16.08.2012 HAME s.r.o. Hame Life style Slim-Fitpate

24 M 2012
05224

16.08.2012 HAME s.r.o. Hame Life style Fe-activepate

25 M 2012
05225

16.08.2012 HAME s.r.o. Hame Life style Fitnesspate

26 M 2012
05226

16.08.2012 ASOCIATIA PENTRU
EDUCATIE JUNIOR

GRADINITA PLANETA PITICILOR

27 M 2012
05227

16.08.2012 S.C. DEDEMAN S.R.L. DEDE

28 M 2012
05228

16.08.2012 S.C. DEDEMAN S.R.L. DedePlan

29 M 2012
05229

16.08.2012 S.C. DEDEMAN S.R.L. DedeFun

30 M 2012
05230

16.08.2012 S.C. DEDEMAN S.R.L. DedeManual

31 M 2012
05231

16.08.2012 S.C. DEDEMAN S.R.L. DedeMarket

32 M 2012
05232

16.08.2012 S.C. DEDEMAN S.R.L. DedeDeals

33 M 2012
05233

16.08.2012 S.C. CHERHANA CHEVALET
S.R.L.

CHERHANA CHEVALET FONDAT
IN 2012

34 M 2012
05234

16.08.2012 S.C. SALBAC S.A. SALBAC

35 M 2012
05235

16.08.2012 S.C. EUROPROD S.R.L. EUROPROD

36 M 2012
05236

16.08.2012 S.C. AVICOLA LUMINA S.A. AVICOLA LUMINA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci nr. 8/2012/34

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

3

37 M 2012
05237

16.08.2012 S.C. COLOR STUDIO
SILVIUPAULA S.R.L.

COLORIZE PRINTING SOLUTIONS

38 M 2012
05238

16.08.2012 S.C. HASTA INTERNATIONAL
SECURITY S.R.L.

HASTA PROTECTION -
PERMISSION, PEACE OF MIND

39 M 2012
05246

16.08.2012 S.C. AMSTAR MANAGEMENT
S.R.L.

Ambiance hotel

40 M 2012
05247

16.08.2012 ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
POPESCU MARIAN - COMERŢ

SPY PRO

41 M 2012
05248

16.08.2012 DEUTSCHE TELEKOM AG MyWallet

42 M 2012
05249

16.08.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

EUROPA fm Pe aceeaşi frecvenţă
cu tine

43 M 2012
05250

17.08.2012 S.C. FELINVEST S.A. C.B.C. CLUJ BUSINESS CENTER

44 M 2012
05251

17.08.2012 S.C. ARIS ICE SECURITY
S.R.L.

ARIS ICE SECURITY

45 M 2012
05252

17.08.2012 S.C. CETELEM IFN S.A. UN CREDIT BINEINTELES

46 M 2012
05253

17.08.2012 S.C. CETELEM IFN S.A. un credit bine înţeles

47 M 2012
05254

17.08.2012 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Natiune, te cunosc!

48 M 2012
05255

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART STACK GAMES

49 M 2012
05256

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART CREDIT GAMES

50 M 2012
05257

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART BONUS GAMES

51 M 2012
05258

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART WIN GAMES

52 M 2012
05259

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART JACKPOT GAMES

53 M 2012
05260

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART JOKER GAMES

54 M 2012
05261

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART CARD GAMES

55 M 2012
05262

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART 7 GAMES
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56 M 2012
05263

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART POKER GAMES

57 M 2012
05264

17.08.2012 S.C. SMARTECH S.R.L. SMART BET GAMES

58 M 2012
05265

17.08.2012 S.C. SPANOCHI'S S.R.L. seven pots

59 M 2012
05266

17.08.2012 S.C. CALL MANIA S.R.L. MENSTRACALM

60 M 2012
05267

17.08.2012 S.C. CENTRUL DE
EXCELENTA MEDESTET S.R.L.

PRIN STIINTA LA FRUMUSETE

61 M 2012
05268

17.08.2012 S.C. COW AND CHICKEN
S.R.L.

COW & CHICKEN

62 M 2012
05269

17.08.2012 S.C. FLINTAB S.R.L. GF 9 10 11 12 GARANŢIA FLINTAB

63 M 2012
05270

17.08.2012 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
DANS SPORTIV

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DANS
SPORTIV

64 M 2012
05271

17.08.2012 ZLOTEA MIRELA TRENTA PIZZA. AI SUNAT, AM
SOSIT

65 M 2012
05272

20.08.2012 SUSANI VIORICA Suzi

66 M 2012
05273

20.08.2012 ASOCIATIA EDUCATIO ASOCIATIA EDUCATIO

67 M 2012
05274

20.08.2012 ASOCIATIA EDUCATIO ARQ STIRILE CARE TE
DESTEAPTA

68 M 2012
05275

20.08.2012 S.C. ENGELMI S.R.L. Capricii

69 M 2012
05277

20.08.2012 ASOCIAŢIA PENTRU
CONSERVAREA CULTURII ÎN
MEDIUL RURAL (ACCMR)
ROMAN SORIN VICTOR

FESTIVALUL PĂRĂDĂICILOR

70 M 2012
05279

20.08.2012 ASOCIATIA NAPOCA FOLK Napoca Folk

71 M 2012
05280

20.08.2012 FUNDATIA SOCIAL
CULTURALA VICTORIA

ZIARUL DE SUCEAVA

72 M 2012
05281

20.08.2012 FUNDATIA SOCIAL
CULTURALA VICTORIA

MONITORUL DE SUCEAVA

73 M 2012
05282

20.08.2012 MURESAN MIRCEA VLAD East European COMIC CON
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74 M 2012
05283

20.08.2012 S.C. MONDOPROFIT S.R.L. BELMONDO handmade bijoux

75 M 2012
05284

20.08.2012 S.C. EXCLUSIVE CLASS
BRAND S.R.L.

Solo ice tea

76 M 2012
05285

20.08.2012 S.C. EXCLUSIVE CLASS
BRAND S.R.L.

Solo malt

77 M 2012
05286

20.08.2012 S.C. CLERO SOLUTIONS S.R.L. JOY EVENTS

78 M 2012
05287

20.08.2012 S.C. KEM TRADEIMPEX S.R.L. SARADA

79 M 2012
05288

20.08.2012 S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L. SHATRA

80 M 2012
05289

20.08.2012 BURCEA ALEXANDRU CITY SOUND AUDIO
PRODUCTION

81 M 2012
05290

20.08.2012 BURCEA ALEXANDRU CITY VISUALS VIDEO
PRODUCTION

82 M 2012
05291

20.08.2012 BURCEA ALEXANDRU CITY TRUMPET

83 M 2012
05292

20.08.2012 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. i Drive

84 M 2012
05293

20.08.2012 PRIGOANA VASILE SILVIU EXPOROM AUTO SHOW 2012

85 M 2012
05294

20.08.2012 S.C. MURFATLAR ROMÂNIA
S.A.

VIN DE GHEAŢĂ

86 M 2012
05297

21.08.2012 FEDERATIA JUNIOR
CHAMBER INTERNATIONAL
ROMÂNIA

JCI

87 M 2012
05298

21.08.2012 FEDERATIA JUNIOR
CHAMBER INTERNATIONAL
ROMÂNIA

Junior Chamber

88 M 2012
05299

21.08.2012 FEDERATIA JUNIOR
CHAMBER INTERNATIONAL
ROMÂNIA

Junior Chamber International

89 M 2012
05300

21.08.2012 S.C. IPORO COM S.R.L. BUSINESS & LIFESTYLE

90 M 2012
05301

21.08.2012 HEINEKEN ROMANIA S.A. Golden Brau CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE GRĂTAR

91 M 2012
05303

21.08.2012 POPA IULIA LOREDANA BUILDERS ACADEMY
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92 M 2012
05304

21.08.2012 S.C. EUROPROTECT
SECURITY S.R.L.

EUROPROTECT SECURITY ES
Eficienta Siguranta

93 M 2012
05305

21.08.2012 K-SPORT 2002 IMPEX S.R.L. K-SPORT 2002 Zâmbetul trupului

94 M 2012
05306

21.08.2012 K-SPORT 2002 IMPEX S.R.L. AQUA Kinder

95 M 2012
05308

21.08.2012 TEMNEANU FLORIN BOGDAN
MIHOC LAURA IOANA

ArtFest Paltinis

96 M 2012
05309

21.08.2012 CĂLŢUN DANIEL CRISTIAN Corporate Apartments Search no
more!

97 M 2012
05310

21.08.2012 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. Golden Horse all day energy

98 M 2012
05311

21.08.2012 S.C. CRISOFT DESIGN S.R.L. CRISAKT Accounting software for
your business

99 M 2012
05312

21.08.2012 S.C. AZAD TRADERS S.R.L. AZAD FOODS

100 M 2012
05313

22.08.2012 S.C. CLICK GUARD S.R.L. CLICK GUARD

101 M 2012
05314

22.08.2012 LUTZ ANDREEA ANDREEA LUTZ

102 M 2012
05315

22.08.2012 AUTORITATEA NAŢIONALĂ
PENTRU CETĂŢENIE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ
PENTRU CETĂŢENIE ROMÂNIA

103 M 2012
05316

22.08.2012 GUTU IOAN-STEFAN PANCHO

104 M 2012
05317

22.08.2012 GUTU IOAN-STEFAN 246 Pancho Service Auto

105 M 2012
05318

22.08.2012 GUTU IOAN-STEFAN VĂRU' FĂNEL

106 M 2012
05319

22.08.2012 S.C. MARIBO PROD CARN
S.R.L.

casa Anghel

107 M 2012
05320

22.08.2012 S.C. CESAL S.A. DURABIL

108 M 2012
05321

22.08.2012 S.C. ART KIDS COMPANY
S.R.L.

CONSTELATIA JUNIORILOR
FESTIVAL NATIONAL DE MUZICA
USOARA PENTRU COPII SI
TINERET

109 M 2012
05322

22.08.2012 S.C. PROFILUX S.A. SALTONIT SARE'N AJUTOR
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110 M 2012
05323

22.08.2012 S.C. HOSTWAY ROMANIA
S.R.L.

HOSTWAY ALL INCLUSIVE BASIC

111 M 2012
05325

22.08.2012 BUDEANU RADU IOAN Căruţa cu cârnaţi

112 M 2012
05326

22.08.2012 BUDEANU RADU IOAN Căruţa cu cârnaţi WURSTELSTAND

113 M 2012
05327

22.08.2012 S.C. 2 PE STICLA S.R.L. Casa cu Gemene

114 M 2012
05328

22.08.2012 S.C. H10 SPORT
MANAGEMENT &
ENTERTAINMENT S.R.L.

H10 sport lounge

115 M 2012
05329

22.08.2012 VADUVA NICOLAE HAIRUN

116 M 2012
05330

22.08.2012 JOHNSON & JOHNSON LACRIMA PURA

117 M 2012
05331

22.08.2012 SHENZHEN JUNJIAHAO
TECHNOLOGY CO., LTD.

MUSIC ANGEL

118 M 2012
05332

22.08.2012 ASOCIATIA CULTURALA
BISTRITA MEDIEVALA

GARDA CETATII DE BISTRITA

119 M 2012
05333

22.08.2012 SERBANESCU MIRCEA IUSTIN PRIVATE BABYLON CLUB

120 M 2012
05334

22.08.2012 S.C. LONG BEACH S.R.L. Chevalet Restaurant fondat în 2008

121 M 2012
05335

22.08.2012 S.C. ARELUX S.R.L. FLASH

122 M 2012
05336

22.08.2012 S.C. ALLPLAST GENINVEST
S.R.L.

Bunătăţi de casă Cristina

123 M 2012
05337

22.08.2012 SOUVANNASOUCK TEODORA ADORA music
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(210) M 2012 04711
(151) 22.08.2012
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

RUNNERS CLUB, Str. Plopilor nr.
42, ap. 26, judeţul Cluj, 400379,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

MARATONUL INTERNATIONAL
CLUJ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04748
(151) 17.08.2012
(732) SPARK FINANCE S.R.L., B-dul

Hristo Botev nr. 1, et. 3, Camera 313,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CautaTaxi

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05041
(151) 20.08.2012
(732) S.C. GAZTEH CORPORATION

S.A., Str. Mihai Eminescu nr. 45 A,
judeţul Dâmboviţă, 135300, MORENI
ROMANIA 

(540)

GAZTEH

(591) Culori revendicate:albastru
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  (531) Clasificare Viena:070106; 070114;
290104;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05153
(151) 13.08.2012
(732) S.C. CESAL S.A., Şos. Borşului nr.

31, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

BLAZON

  
(531) Clasificare Viena:240125; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

decoratori, tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05195
(151) 16.08.2012
(732) S.C. EXIST S.R.L., Str. Unirii nr. 13,

judeţul Constanţa, , EFORIE NORD
ROMANIA 

(540)

Vila Diandra

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05230
(151) 16.08.2012
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

DedeManual

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05231
(151) 16.08.2012
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

DedeMarket

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05232
(151) 16.08.2012
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

DedeDeals

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05206
(151) 16.08.2012
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.

Chitila nr. 3, sector 1, 060667,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Golden Horse energie pentru zi lumina
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05233
(151) 16.08.2012
(732) S.C. CHERHANA CHEVALET

S.R.L., Bdul. 1 Mai nr. 1, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
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)
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CHERHANA CHEVALET FONDAT IN
2012

(591) Culori revendicate:maro, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030907; 090110;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05234
(151) 16.08.2012
(732) S.C. SALBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 16, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

SALBAC

(591) Culori revendicate:verde, galben

  

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

clase:
29 Carne şi produse din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05235
(151) 16.08.2012
(732) S.C. EUROPROD S.R.L., Calea

Moineşti nr. 16, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

EUROPROD

(591) Culori revendicate:verde, galben

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

clase:
29 Carne şi produse din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05218
(151) 22.08.2012
(732) ASOCIATIA GENERALA A

FRIGOTEHNISTILOR DIN
ROMANIA, Str. Pache Protopopescu
nr. 66, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AGFR ASOCIATIA GENERALA A
FRIGOTEHNISTILOR DIN ROMANIA

(591) Culori revendicate:bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:011517; 270116;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05236
(151) 16.08.2012
(732) S.C. AVICOLA LUMINA S.A., Sat

Lumina, Judeţul Constanţa, ,
COMINA LUMINA 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)

AVICOLA LUMINA

(591) Culori revendicate:verde, galben

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

clase:
29 Produse din carne şi ouă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05219
(151) 16.08.2012
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

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

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

(540)

STAVRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Agenţi pentru modificarea lipidelor,
inhibatori ai reductazei HMG CoA
(hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05237
(151) 16.08.2012
(732) S . C .  C O L O R  S T U D I O

SILVIUPAULA S.R.L., Str. Ion
Câmpineanu nr. 1, sc. A, et. 5, ap. 6,
sector 1, 010031, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COLORIZE PRINTING SOLUTIONS

 (531) Clasificare Viena:260201; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale, în mod special
servicii de imprimare pe diferite suporturi în
diverse formate pentru terţi. 
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 05207
(151) 16.08.2012
(732) S . C .  A  &  B  P H A R M

CORPORATION S.R.L., Broşteni,
jud. Neamţ, 617018, BAHNA
ROMANIA 

(540)

OXYGEN PHARMA
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(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260116;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate spălare; preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, material de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprentedentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05208
(151) 16.08.2012
(732) IVANCEA COSTIN, Str. Buna

Vestire nr. 10, judeţul Călăraşi,
917085, COM. DRAGOŞ VODĂ
ROMANIA 

(540)

Anunţul României

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:200702; 241521;

260101; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea 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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05238
(151) 16.08.2012
(732) S.C. HASTA INTERNATIONAL

SECURITY S.R.L., Str. Caraiman nr.
56, Camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HASTA PROTECTION - PERMISSION,
PEACE OF MIND

 
(531) Clasificare Viena:050317; 051304;

230125; 270515;  
(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 05209
(151) 16.08.2012
(732) S.C. D.O. SYSTEM SECURITY

S.R.L., Str. N.D. Cocea nr. 11, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

D.O SECURITY SYSTEM

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază. 
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori. 
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizarea de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază. 
42 Creare şi menţinere pagini web. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05220
(151) 16.08.2012
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

KOOLNET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate on-line; servicii de
publicitate în publicaţii, pe posturi de radio şi
televiziune sau pe site-uri; servicii de
publicitate pe site-uri sau de teleshopping. 
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare de
programe de radio, televiziune, produse
multimedia.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale,
editarea, publicarea, exploatarea publicaţiilor,
inclusiv a  electronicelor  on-l ine
nedescărcabile; publicaţii on-line.
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 05210
(151) 16.08.2012
(732) CARLO MARCHEGIANO, Str.

Hebe nr. 2, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET CONSTANTIN GHIŢĂ,
Bdul Take Ionescu nr. 24-28 sc..B
ap.2 TIMIŞOARA

(540)

Publi apa

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:011515; 260116;

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

clase:
11 Distribuitoare de apă.
39 Servicii de aprovizionare cu apă.
41 Educaţie şi instruire. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05221
(151) 16.08.2012
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

LOOK KOOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Publicaţii diverse.
35 Servicii de publicitate on-line; servicii de
publicitate în publicaţii, pe posturi de radio şi
televiziune sau pe site-uri; servicii de
publicitate pe site-uri sau de teleshopping. 
38 Servicii de difuzare de programe de radio
şi televiziune.
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale,
editarea, publicarea, exploatarea publicaţiilor,
inclusiv a  electronicelor  on-l ine
nedescărcabile; publicaţii on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05211
(151) 16.08.2012
(732) CARLO MARCHEGIANO, Str.

Hebe nr. 2, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET CONSTANTIN GHIŢĂ,
Bdul Take Ionescu nr. 24-28 sc..B
ap.2 TIMIŞOARA

(540)

ecotrit

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Aparate pentru colectarea diferenţiată a
deşeurilor (maşini şi utilaje).
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou,
reclamă şi publicitate. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor. 
41 Educaţie şi instruire ecologică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05246
(151) 16.08.2012
(732) S.C. AMSTAR MANAGEMENT

S.R.L., Str. Dorobanţilor nr. 10,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(540)

Ambiance hotel

(591) Culori revendicate:auriu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;

290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; prezentarea produselor,
prin orice mijloace pentru comercializare
en-gross şi en-detail; informaţii şi consultanţă
comercială pentru consumatori; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii; publicitate; conducerea şi
administrarea afacerilor; lucrări de birou;

servicii de secretariat; licenţe de servicii şi
produse pentru terţi, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare de orice
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună spre beneficiul
altora a unor varietăţi de produse de larg
consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere în
magazine, lanţ de magazine, la ştranduri, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii; închiriere
maşini şi echipamente, servicii de desfacere,
achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte
întreprinderi, licenţe de servicii şi produse
pentru terţi, informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; consultanţă profesională
în afaceri; difuzarea de anunţuri publicitare;
distribuire de materiale publicitare, broşuri,
prospecte, imprimate; reproducere de
documente; servicii de editare, redactare de
texte publicitare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; servicii de
distribuire, difuzare de publicaţii; livrare de
mărfuri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; cafea,
restaurant, cattering, restaurant cu servire
rapidă şi permanentă, gen snack-bars,
restaurant cu autoservire; servicii de cazare
temporară, hotel, motel, pensiuni, case de
vacanţă, camping, turism rural; închirieri
temporare, rezervare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05212
(151) 16.08.2012
(732) JORA RADU CĂTĂLIN, Str.

Roşiori nr. 35, bl. D2, sc. 1, ap. 10,
judeţul Galaţi, 800055, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

ara sound special events

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270517;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05222
(151) 16.08.2012
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

CITYNEWS

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

9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Publicaţii diverse.
35 Reclamă on-line pentru produse şi servicii
oferite de alţii; servicii de publicitate în
publicaţii, pe posturi de radio şi televiziune
sau pe site-uri; servicii de publicitate pe
site-uri sau de teleshopping. 
41 Editarea, publicarea, exploatarea
publicaţiilor, inclusiv a electronicelor on-line
nedescărcabile; publicaţii on-line; servicii de
agenţie de ştiri; servicii de bibliotecă on-line
de reviste, ştiri, fotografii; servicii de
divertisment prin oferirea de muzică
preînregistrată şi informaţii despre muzică.
42 Servicii de informatică şi anume,
furnizarea şi gestiunea de baze de date care
prezintă ştiri generale şi locale şi informaţii de
interes pentru zone geografice specifice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05213
(151) 16.08.2012
(732) S.C. ACAJU PUBLIC RELATIONS

S.R.L., Str. Olari nr. 7, bl. 616, sc.A,
et. 1, ap. 4, judeţul Iaşi, 700675, IAŞI
ROMANIA 

(540)

ACAJU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
evenimente, târguri de produse lucrate
manual, expoziţii, concerte, workshop-uri,
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concursuri de şah, petreceri, festivaluri.
43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
alimentaţie publică; bar, cafenea, bistro,
restaurant, catering; servicii de cazare tip
pensiune, hostel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05223
(151) 16.08.2012
(732) HAME s.r.o., Na Drahach 814,

C Z - 6 8 6  0 4 ,  K U N O V I C E
REPUBLICA CEHA 

(540)

Hame Life style Slim-Fitpate

  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru

sugari; plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05224
(151) 16.08.2012
(732) HAME s.r.o., Na Drahach 814,

C Z - 6 8 6  0 4 ,  K U N O V I C E
REPUBLICA CEHA 

(540)

Hame Life style Fe-activepate

  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05214
(151) 16.08.2012
(732) S.C.  EASY INSURANCE

SOLUTIONS BROKER DE
ASIGURARE REASIGURARE
S.R.L., Str. Ion Berindei nr. 1, bl. S22,
sc. B, et. 8, ap. 77, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

EASY INSURANCE SOLUTIONS
B R O K E R  D E  A S I G U R A R E
REASIGURARE

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:070311; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05225
(151) 16.08.2012
(732) HAME s.r.o., Na Drahach 814,

C Z - 6 8 6  0 4 ,  K U N O V I C E
REPUBLICA CEHA 

(540)

Hame Life style Fitnesspate

  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05215
(151) 16.08.2012
(732) NICHIFOR DRAGOS GEORGE,

Str. Banu Udrea nr. 3, bl. 6, sc. a, ap.
10 sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

casa moara fetili

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05226
(151) 16.08.2012
(732) ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE

JUNIOR, Str. Ţebea nr. 29, judeţul
Timiş , 300401, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

GRADINITA PLANETA PITICILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05216
(151) 16.08.2012
(732) S.C. BRADY TRADE S.R.L., B-dul

Iuliu Maniu nr. 291-301, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:241511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de publicitate aferente
vânzării de vehicule cu motor, vânzări de
vehicule teresetre, vânzări de piese de schimb
pentru vehicule; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a vehiculelor şi a pieselor
de schimb pentru vehicule (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii putând fi asigurate prin
magazine, prin showroom, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul

site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; gestiunea afacerilor comerciale
privind comerţul cu vehicule şi cu piese de
schimb pentru vehicule; organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare în special în domeniul auto.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
leasing privind automobilele; servicii de
asigurări privind vehiculele; servicii privind
furnizarea de garanţii pentru autovehicule
terestre; servicii financiare în legătura cu
întreţinerea vehiculelor; servicii de creditare
pentru vehicule motorizate; servicii de garanţii
financiare pentru rambursarea cheltuielilor
suportate ca urmare a unui accident auto;
servicii de garanţi financiare pentru
rambursarea cheltuielilor suportate ca urmare
a unei defecţiuni a vehiculului; servicii
financiare în domeniul achiziţionării de
v e h i c u l e ;  f i n a n ţ a r e  p e n t r u
închiriere-cumpărare de vehicule; servicii
financiare în legătură cu automobilele.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de consiliere cu privire la repararea
autovehiculelor; servicii de consiliere cu
privire la întreţinerea vehiculelor; tratamente
anticorozive pentru vehicule; intermediere de
reparaţii de vehicule; asamblare (instalare) de
accesorii şi piese pentru vehicule; curăţarea şi
lustruirea vehiculelor; servicii de reparaţii
pentru vehicule în regim de urgenţă; montare
de piese de schimb pentru vehicule; montare
de geamuri în autovehicule; montare de
parbrize în autovehicule; servicii de garaj
pentru repararea şi întreţinerea vehiculelor;
gresare privind vehiculele; inspectare de
autovehicule înainte de reparaţie şi întreţinere;
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule; întreţinere şi reparaţie de vehicule;
servicii de vopsire a vehiculelor; servicii de
revizie privind vehiculele; recondiţionarea
motoarelor de vehicule; reconstrucţia
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radiatoarelor de vehicule; recondiţionarea
vehiculelor; gresarea vehiculelor; service
pentru vehicule; reparaţii şi montare de
anvelope de vehicule; servicii de tratament
anticoroziv pentru vehicule şi pentru motoare
de vehicule; restaurare de vehicule; servicii de
tuning pentru vehicule; servicii de spălătorie
pentru vehicule.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
intermedierea închirierii de vehicule;
organizare pentru recuperarea vehiculelor;
organizare pentru închirierea vehiculelor;
închiriere cu contract de autovehicule;
închiriere de garaje pentru vehicule;
recuperare de vehicule; închiriere de vehicule;
depozitare de vehicule şi de piese de schimb
pentru vehicule; asistenţă în cazul vehiculelor
aflate în pană; servicii de remorcare a
vehiculelor; servicii de distribuţie de
automobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05217
(151) 16.08.2012
(732) S.C. BRADY TRADE S.R.L., B-dul

Iuliu Maniu nr. 291-301, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRADY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de publicitate aferente
vânzării de vehicule cu motor, vânzări de

vehicule teresetre, vânzări de piese de schimb
pentru vehicule; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a vehiculelor şi a pieselor
de schimb pentru vehicule (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii putând fi asigurate prin
magazine, prin showroom, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; gestiunea afacerilor comerciale
privind comerţul cu vehicule şi cu piese de
schimb pentru vehicule; organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi
publicitare în special în domeniul auto.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
leasing privind automobilele; servicii de
asigurări privind vehiculele; servicii privind
furnizarea de garanţii pentru autovehicule
terestre; servicii financiare în legătura cu
întreţinerea vehiculelor; servicii de creditare
pentru vehicule motorizate; servicii de garanţii
financiare pentru rambursarea cheltuielilor
suportate ca urmare a unui accident auto;
servicii de garanţi financiare pentru
rambursarea cheltuielilor suportate ca urmare
a unei defecţiuni a vehiculului; servicii
financiare în domeniul achiziţionării de
vehicule; finanţare pentru închiriere -
cumpărare de vehicule; servicii financiare în
legătură cu automobilele.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de consiliere cu privire la repararea
autovehiculelor; servicii de consiliere cu
privire la întreţinerea vehiculelor; tratamente
anticorozive pentru vehicule; intermediere de
reparaţii de vehicule; asamblare (instalare) de
accesorii şi piese pentru vehicule; curăţarea şi
lustruirea vehiculelor; servicii de reparaţii
pentru vehicule în regim de urgenţă; montare
de piese de schimb pentru vehicule; montare
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de geamuri în autovehicule; montare de
parbrize în autovehicule; servicii de garaj
pentru repararea şi întreţinerea vehiculelor;
gresare privind vehiculele; inspectare de
autovehicule înainte de reparaţie şi întreţinere;
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule; întreţinere şi reparaţie de vehicule;
servicii de vopsire a vehiculelor; servicii de
revizie privind vehiculele; recondiţionarea
motoarelor de vehicule; reconstrucţia
radiatoarelor de vehicule; recondiţionarea
vehiculelor; gresarea vehiculelor; service
pentru vehicule; reparaţii şi montare de
anvelope de vehicule; servicii de tratament
anticoroziv pentru vehicule şi pentru motoare
de vehicule; restaurare de vehicule; servicii de
tuning pentru vehicule; servicii de spălătorie
pentru vehicule.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
intermedierea închirierii de vehicule;
organizare pentru recuperarea vehiculelor;
organizare pentru închirierea vehiculelor;
închiriere cu contract de autovehicule;
închiriere de garaje pentru vehicule;
recuperare de vehicule; închiriere de vehicule;
depozitare de vehicule şi de piese de schimb
pentru vehicule; asistenţă în cazul vehiculelor
aflate în pană; servicii de remorcare a
vehiculelor; servicii de distribuţie de
automobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05227
(151) 16.08.2012
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

DEDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a   programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05248
(151) 16.08.2012
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG,

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113,
BONN GERMANIA 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MyWallet

(300) Prioritate invocată:
 3020120156991/9/16.02.2012/DE
  
(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, calculatoare; compact
discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de înregistrare
digitală; software pentru calculatoare, date şi
informaţii înregistrate electronic (care se pot
descărca -download); publicaţii electronice
(care se pot descărca - download).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
colectarea, sistematizarea, compilarea şi
analiza economică a datelor şi informaţiilor
comerciale stocate în baza de date electronice;
servicii de comerţ cu amănuntul (de
asemenea, prin intermediul internetului şi a

altor reţele de comunicaţii) privind bunuri din
clasele 9 şi 16.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii; servicii de agenţie de
presă; închirierea echipamentelor de
telecomunicaţii; informaţii cu privire la
telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor, a programelor de calculator şi
a bazelor de date; servicii de întreţinere a
calculatoarelor; consultanţă tehnică privind
serviciile cuprinse în această clasă; servicii
informatice cu privire la stocarea electronică
a datelor; închirierea calculatoarelor şi a
echipamentelor pentru calculatoare; design de
site-uri web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05249
(151) 16.08.2012
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL ROMANIA,
Str. Horia Măcelariu nr. 36-38, sector
1, 013937, BUCUREŞTI ROMANIA

(740) BIROUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI CONSULTANTA
PIDES - SOVA DAN EUGEN -
PERSOANA FIZICA, Str. Valea
Buzăului nr. 10, bl. G 30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

EUROPA fm Pe aceeaşi frecvenţă cu tine
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(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video;
publicaţie electronică on-line decărcabilă.
35 Publicitate media on-air, on-line şi pe alte
suporturi pentru campanii de marketing;
publicitate, curierat publicitar, distribuire de
prospecte sau de eşantioane; organizare de
expoziţii, expunere de produse, promovarea şi
oferta de produse şi/sau de servicii, activităţi
de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; oferta de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice.
38 Difuzare de programe audiovizuale, de
radio sau de televiziune, în eter sau prin
satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin alte
mijloace, transmisii de date, alte servicii de
comunicaţii
41 Organizare de programe şi de evenimente
instructiv educative şi de divertisment;
realizare de programe artistice şi de emisiuni
audiovizuale; filmări şi înregistrări video
şi/sau audio, montaje de înregistrări video şi
audio; producţie de film, închiriere de filme,
de înregistrări audio sau video; instruire,
activităţi culturale, de divertisment, sportive,
organizare de concursuri educative sau de
divertisment, publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05247
(151) 16.08.2012
(732) ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

POPESCU MARIAN - COMERŢ,
Str. Milcovului nr. 43, bl. PB92, ap.
18, judeţul Bihor, 410389, ORADEA
ROMANIA 

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

(540)

SPY PRO

(591) Culori revendicate:negru, gri, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020116; 260418;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetici, discuri
acustice; automate de vânzare şi mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
gestiunea afacerilor; lucrări de birou.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparaţii
a produselor din clasa 9, precizate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05228
(151) 16.08.2012
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

DedePlan

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05229
(151) 16.08.2012
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

DedeFun

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rciBOPI  nr. 8/2012/34

(210) M 2012 05258
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART WIN GAMES

  
(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.
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.
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 05259
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART JACKPOT GAMES

  
(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;
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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.
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.
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 05250
(151) 17.08.2012
(732) S.C. FELINVEST S.A., Str. H.

Barbusse nr. 44-46, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

C.B.C. CLUJ BUSINESS CENTER

  

(531) Clasificare Viena:270515;  
(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; lucrări de birou; publicitate.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05260
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART JOKER GAMES

  
(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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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.
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.
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 05251
(151) 17.08.2012
(732) S.C. ARIS ICE SECURITY S.R.L.,

Sat Independenţa, Str. Viilor nr. 50,
Judeţul Călăraşi, , COMUNA
INDEPENDENŢA ROMANIA 

(540)

ARIS ICE SECURITY

(531) Clasificare Viena:010102; 270503;  
(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 05261
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART CARD GAMES

  
(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
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înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
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 05262
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART 7 GAMES

  
(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.
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.
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 05263
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART POKER GAMES

  
(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.
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.
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 05264
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART BET GAMES

  
(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;
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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.
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.
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 05265
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SPANOCHI'S S.R.L., Str.

Prunilor nr. 1099, judeţul Braşov, ,
PREJMER ROMANIA 

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

(540)

seven pots

(531) Clasificare Viena:011505; 110314;
110318; 270524;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05266
(151) 17.08.2012
(732) S.C. CALL MANIA S.R.L., Str.

Caisului nr. 36, Judeţul Cluj, 400489,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr.39 /12, jud.Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

MENSTRACALM

(591) Culori revendicate:negru, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020323; 050320;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rciBOPI  nr. 8/2012/34

igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05252
(151) 17.08.2012
(732) S.C. CETELEM IFN S.A., Str.

Clucerului nr. 78-80, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UN CREDIT BINEINTELES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale didactice sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05253
(151) 17.08.2012
(732) S.C. CETELEM IFN S.A., Str.

Clucerului nr. 78-80, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

un credit bine înţeles

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale didactice sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05254
(151) 17.08.2012
(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)

Natiune, te cunosc!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.

38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05255
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART STACK GAMES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
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 05256
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART CREDIT GAMES

  
(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;
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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.
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.
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 05257
(151) 17.08.2012
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp
C1, Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA 

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

(540)

SMART BONUS GAMES

  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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.
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 05268
(151) 17.08.2012
(732) S.C. COW AND CHICKEN S.R.L.,

Str. Gheorghe Şincai nr. 37, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

COW & CHICKEN

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1505C), roşu (pantone 032C)

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030703;

270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05269
(151) 17.08.2012
(732) S.C. FLINTAB S.R.L., Str.

Carpenului nr. 22, jud. Prahova,
100430, PLOIESTI ROMANIA 

(540)

GF 9 10 11 12 GARANŢIA FLINTAB

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;

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

clase:
9 Aparate de cântărit (cântare), aparate şi
instrumente de cântărit, maşini de cântărit,
balanţe, instrumente de măsură, aparate de
măsură; sisteme electronice de cântărire,
cântare rutiere şi feroviare, sisteme de
cântărire industrială şi dozare, platforme de
cântărire, cântare pentru însăcuire, cântare de
flux, cântare pentru animale, cântare pe cale
aeriană.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rciBOPI  nr. 8/2012/34

(210) M 2012 05270
(151) 17.08.2012
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DANS

SPORTIV, Str. Vasile Conta nr. 16,
et. 6, cam. 603, sector 2, 020954,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE DANS
SPORTIV

  
(531) Clasificare Viena:020702; 020723;

260116; 260119;  
(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 05271
(151) 17.08.2012
(732) ZLOTEA M I RELA ,  I n t r .

Transilvania nr. 51, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

TRENTA PIZZA. AI SUNAT, AM SOSIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05267
(151) 17.08.2012
(732) S.C. CENTRUL DE EXCELENTA

MEDESTET S.R.L., Str. IP Retegan
nr. 1, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

PRIN STIINTA LA FRUMUSETE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05272
(151) 20.08.2012
(732) SUSANI VIORICA, Şos. Mihai

Bravu nr. 196, bl. 200, sc.B, ap. 47,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Suzi

(591) Culori revendicate:roz-violet (pantone
218C)

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on line într-o reţea
computerizată, regruparea la un loc în
beneficiul terţilor (exceptând transportul) a
diverselor produse în special a celor din
clasele 18 şi 25 pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
licenţe de servicii pentru terţi; servicii de
franciză; servicii import export, organizarea şi
participarea la târguri şi expoziţii în scop
publicitar şi comercial. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05288
(151) 20.08.2012
(732) S.C. B.D.G. IMPORT S.R.L., Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 1, et. 8, ap. 32,
Sector 1, *, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

SHATRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Activităţi de restaurant, club, cafenea şi
bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05273
(151) 20.08.2012
(732) ASOCIATIA EDUCATIO, B-dul

Decebal nr. 2, cam. 215, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA 

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

(540)

ASOCIATIA EDUCATIO

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu

  (531) Clasificare Viena:020316; 270508;
290113;  

(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 05274
(151) 20.08.2012
(732) ASOCIATIA EDUCATIO, B-dul

Decebal nr. 2, cam. 215, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA 

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

(540)

ARQ STIRILE CARE TE DESTEAPTA

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05289
(151) 20.08.2012
(732) BURCEA ALEXANDRU, Str.

Mitropolitul Iosif nr. 41, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CITY SOUND AUDIO PRODUCTION

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05275
(151) 20.08.2012
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

, Complex Comercial Micro 40,
judeţul Galaţi, 800567, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Capricii

(591) Culori revendicate:mov închis, auriu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05290
(151) 20.08.2012
(732) BURCEA ALEXANDRU, Str.

Mitropolitul Iosif nr. 41, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CITY VISUALS VIDEO PRODUCTION

  
(531) Clasificare Viena:260418; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05280
(151) 20.08.2012
(732) F U N D A T I A  S O C I A L

CULTURALA VICTORIA, Calea
Unirii nr. 102, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

ZIARUL DE SUCEAVA

  
(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
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tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05291
(151) 20.08.2012
(732) BURCEA ALEXANDRU, Str.

Mitropolitul Iosif nr. 41, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CITY TRUMPET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05281
(151) 20.08.2012
(732) F U N D A T I A  S O C I A L

CULTURALA VICTORIA, Calea
Unirii nr. 102, judeţul Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

MONITORUL DE SUCEAVA

  
(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.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05277
(151) 20.08.2012
(732) A S O C I A Ţ I A  P E N T R U

CONSERVAREA CULTURII ÎN
MEDIUL RURAL (ACCMR), Calea
Aurel Vlaicu, FN, bl. X33, sc. A, ap.
5, judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(732) ROMAN SORIN VICTOR, Str.
Caransebeş nr. 26, judeţul Arad,
310238, ARAD ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL PĂRĂDĂICILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05282
(151) 20.08.2012
(732) MURESAN MIRCEA VLAD, Calea

Mănăştur nr. 93, ap. 29, judeţul Cluj,
, CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

East European COMIC CON

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05283
(151) 20.08.2012
(732) S.C. MONDOPROFIT S.R.L., Aleea

Rogerius nr. 12, bl. H1, sc. A, et. 2,
ap. 5, judeţul Bihor, 410372,
ORADEA ROMANIA 

(540)

BELMONDO handmade bijoux

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
2622C), gri, alb
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  (531) Clasificare Viena:260106; 270503;
290113;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a mărfurilor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05292
(151) 20.08.2012
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

i Drive

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05279
(151) 20.08.2012
(732) ASOCIATIA NAPOCA FOLK,

Piaţa Unirii nr. 19, ap. 1, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Napoca Folk
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de festivaluri muzicale,
concerte şi/sau spectacole; cluburi, cluburi de
noapte; compoziţie muzicală; organizarea de
concursuri; dirijarea de concerte; discotecă;
divertisment; închiriere de înregistrări sonore;
înregistrări sonore; music-hall; orchestre;
organizarea de baluri; spectacole live.
43 Baruri; cafenele; cafenele-restaurant;
restaurante. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05284
(151) 20.08.2012
(732) S.C. EXCLUSIVE CLASS BRAND

S.R.L., Str. Lânăriei nr. 93-95, et. 2,
Spaţiu 39, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Solo ice tea

(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb
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  (531) Clasificare Viena:050315; 270502;
270503; 290113;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05285
(151) 20.08.2012
(732) S.C. EXCLUSIVE CLASS BRAND

S.R.L., Str. Lânăriei nr. 93-95, et. 2,
Spaţiu 39, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Solo malt

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

  

(531) Clasificare Viena:050702; 090110;
250119; 270503; 290114;  

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05286
(151) 20.08.2012
(732) S.C. CLERO SOLUTIONS S.R.L.,

Str. C.A. Rosetti nr. 17, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JOY EVENTS

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rciBOPI  nr. 8/2012/34

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05293
(151) 20.08.2012
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXPOROM AUTO SHOW 2012

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

  
(531) Clasificare Viena:261125; 270711;

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

clase:
41 Organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter cultural şi educativ.
42 Creare, menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05294
(151) 20.08.2012
(732) S.C. MURFATLAR ROMÂNIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, Jud.
Constanţa, 905100, MURFATLAR
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)

VIN DE GHEAŢĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05287
(151) 20.08.2012
(732) S.C. KEM TRADEIMPEX S.R.L.,

Şos. Colentina nr. 25 A, bl. 2 IRTA,
sc. A, et. 10, ap. 38, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SARADA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05301
(151) 21.08.2012
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, Corp A2-L,
sector 1, 013714, BUCURESTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Golden Brau CAMPIONATUL
NAŢIONAL DE GRĂTAR

(591) Culori revendicate:verde, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

080503; 130302; 260118; 270502;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05308
(151) 21.08.2012
(732) TEMNEANU FLORIN BOGDAN,

Str. Sergent Rotaru Ion nr. 9, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MIHOC LAURA IOANA, Str.
Ferenczes nr. 1A, Judeţul Timiş, ,
SAT DUMBRĂVIŢA ROMANIA 

(540)

ArtFest Paltinis

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05303
(151) 21.08.2012
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BUILDERS ACADEMY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05309
(151) 21.08.2012
(732) CĂLŢUN DANIEL CRISTIAN,

Bdul. Regina Elisabeta nr. 23, sc. B,
ap. 10, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Corporate Apartments Search no more!

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:010523; 260101;

270503; 290104;  

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

35 Managementul afacerilor pentru hoteluri şi
moteluri şi pentru alte modalităţi de cazare
temporară incluzând apartamente de serviciu
şi hoteluri de apartamente; servicii de relaţii
cu publicul referitoare la cazare temporară,
incluzând hoteluri şi moteluri, apartamente de
serviciu şi hoteluri de apartamente; servicii de
comercializare şi marketing în domeniul
cazării temporare incluzând hoteluri şi
moteluri, apartamente de serviciu şi hoteluri
de apartamente incluzând publicitatea
serviciilor, mai sus menţionate, prin internet şi
alte reţele globale de calculatoare.
36 Afaceri imobiliare şi servicii de leasing
incluzând managementul clădirilor de
apartamente sau a clădirilor comerciale,
închirieri de camere şi apartamente,
închirierea apartamentelor de serviciu;
managementul locuinţelor închiriate,
managementul apartamentelor de serviciu.
43 Servicii de cazare temporară, servicii de
cazare (închirieri temporare), servicii de
catering (alimente şi băuturi), închirierea
sălilor de conferinţe, restaurante, cafenele,
rezervări de cazare temporară; furnizare de
cazare temporară în locuinţe; furnizare de
apartamente de serviciu; servicii hoteliere;
furnizare de cazare pe timp îndelungat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05304
(151) 21.08.2012
(732) S.C. EUROPROTECT SECURITY

S.R.L., Str. Viilor nr. 3, judeţul
Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

(540)

EUROPROTECT SECURITY ES
Eficienta Siguranta

  
(531) Clasificare Viena:011108; 240115;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05305
(151) 21.08.2012
(732) K-SPORT 2002 IMPEX S.R.L., Str.

Valea Oltului nr. 141, Complex
A.N.L. Brâncuşi, Locul B2-003, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

K-SPORT 2002 Zâmbetul trupului

(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05297
(151) 21.08.2012
(732) FEDERATIA JUNIOR CHAMBER

INTERNATIONAL ROMÂNIA,
Bd. Ferdinand nr. 178, bl. T3, ap. 34,
sector 2, 021398, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JCI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rciBOPI  nr. 8/2012/34

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2925C)

  
(531) Clasificare Viena:241125; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05306
(151) 21.08.2012
(732) K-SPORT 2002 IMPEX S.R.L., Str.

Valea Oltului nr. 141, Complex
A.N.L. Brâncuşi, Locul B2-003, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUA Kinder

(591) Culori revendicate:albastru, mov

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020308;

260118; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05298
(151) 21.08.2012
(732) FEDERATIA JUNIOR CHAMBER

INTERNATIONAL ROMÂNIA,
Bd. Ferdinand nr. 178, bl. T3, ap. 34,
sector 2, 021398, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Junior Chamber

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rciBOPI  nr. 8/2012/34

(210) M 2012 05310
(151) 21.08.2012
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.

Chitila nr. 3, sector 1, 060667,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Golden Horse all day energy

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05299
(151) 21.08.2012
(732) FEDERATIA JUNIOR CHAMBER

INTERNATIONAL ROMÂNIA,
Bd. Ferdinand nr. 178, bl. T3, ap. 34,
sector 2, 021398, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Junior Chamber International

  

(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 05300
(151) 21.08.2012
(732) S.C. IPORO COM S.R.L., Bdul.

Gării nr. 20, ap. 65, Judeţul Braşov, ,
BRASOV ROMANIA 

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

(540)

BUSINESS & LIFESTYLE

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

290102;  
(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.
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 05311
(151) 21.08.2012
(732) S.C. CRISOFT DESIGN S.R.L., Str.

Traian nr. 245/D/4, Judeţul Vaslui, ,
VASLUI ROMANIA 

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

(540)

CRISAKT Accounting software for your
business

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05312
(151) 21.08.2012
(732) S.C. AZAD TRADERS S.R.L., Str.

Maior Vasile Bacila nr. 27, bl. 31A,
sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AZAD FOODS

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

  
(531) Clasificare Viena:011501; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05336
(151) 22.08.2012
(732) S.C. ALLPLAST GENINVEST

S.R.L., Str. Centrului Civic nr. 23, sat
Rediu, jud. Neamţ, , COMUNA
REDIU 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)

Bunătăţi de casă Cristina

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05327
(151) 22.08.2012
(732) S.C. 2 PE STICLA S.R.L., Bdul. 1

Decembrie 1918 nr. 35, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Casa cu Gemene

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05334
(151) 22.08.2012
(732) S.C. LONG BEACH S.R.L., B-dul 1

Mai nr. 1, bl. H9, sc. A, ap. 6, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
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)

Chevalet Restaurant fondat în 2008

(591) Culori revendicate:bej, maro
(531) Clasificare Viena:051304; 070118;

090110; 110103; 110104; 110302;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05313
(151) 22.08.2012
(732) S.C. CLICK GUARD S.R.L., Str. Sg.

Maj. Florea Blejan nr. 3, bl. 13, sc. 2,
et. 1, ap. 18, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLICK GUARD

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011725; 240115;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia

bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05314
(151) 22.08.2012
(732) LUTZ ANDREEA, Str. Liniştei nr.

12, bl. 113, et. 1, ap. 8, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ANDREEA LUTZ
  
(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 05335
(151) 22.08.2012
(732) S.C. ARELUX S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 12, jud. Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

FLASH
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(531) Clasificare Viena:270502; 270512;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05328
(151) 22.08.2012
(732) S.C. H10 SPORT MANAGEMENT

& ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Tony Bulandra nr. 36, parter, camera
1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

H10 sport lounge

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 349 C), verde (pantone 356
C), verde deschis (pantone 359 C),
negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;

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

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05315
(151) 22.08.2012
(732) AUTORITATEA NAŢIONALĂ

PENTRU CETĂŢENIE, Str.
Smârdan nr. 3, sector 3, 030071,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ
PENTRU CETĂŢENIE ROMÂNIA

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

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030717;

240701; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, cercetări juridice. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 05320
(151) 22.08.2012
(732) S.C. CESAL S.A., Şos. Borşului nr.

31, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05316
(151) 22.08.2012
(732) GUTU IOAN-STEFAN, Str. Emil

Racoviţă nr. 18, bl. R6, sc. 1, et. 3, ap.
15, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PANCHO

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

  

(531) Clasificare Viena:050702; 050712;
090110; 290114;  

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

31 Fructe şi legume proaspete. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a fructelor
şi legumelor proaspete (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05321
(151) 22.08.2012
(732) S.C. ART KIDS COMPANY S.R.L.,

Str. Maior Ghe. Pastia nr. 5, bl. 8, ap.
11, judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

CONSTELATIA JUNIORILOR
FESTIVAL NATIONAL DE MUZICA
USOARA PENTRU COPII SI TINERET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05317
(151) 22.08.2012
(732) GUTU IOAN-STEFAN, Str. Emil

Racoviţă nr. 18, bl. R6, sc. 1, et. 3, ap.
15, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

246 Pancho Service Auto

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

  
(531) Clasificare Viena:210301; 260116;

270521; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere
autoturisme şi autoutilitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05322
(151) 22.08.2012
(732) S.C. PROFILUX S.A., Bd. Iancu de

Hunedoara nr. 33, ap. 4, sector 1,
117433, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALTONIT SARE'N AJUTOR

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:060104; 090110;

140702; 140704; 270502; 270503;
290112;  

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

1 Sare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05337
(151) 22.08.2012
(732) SOUVANNASOUCK TEODORA,

Bd. Dimitrie Cantemir nr. 11, bl. 8, sc.
B, et. 9, ap. 84, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ADORA music

(591) Culori revendicate:negru, magenta

  
(531) Clasificare Viena:030717; 031301;

241710; 241711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05323
(151) 22.08.2012
(732) S.C. HOSTWAY ROMANIA

S.R.L., Str. Soldat Ştefan Velicu nr.
43, et. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOSTWAY ALL INCLUSIVE BASIC

  
(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 05318
(151) 22.08.2012
(732) GUTU IOAN-STEFAN, Str. Emil

Racoviţă nr. 18, bl. R6, sc. 1, et. 3, ap.
15, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VĂRU' FĂNEL

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

29 Fructe şi legume conservate. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a fructelor
şi legumelor conservate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05329
(151) 22.08.2012
(732) VADUVA NICOLAE, Str. Cireşului

nr. 35, jud. Ilfov, , DOBROEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

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

clase:
9 Aparate de radio; aparate de radio pentru
vehicule; radiouri; receptoare audio- video;
televizoare; picup-uri; suporturi pentru
înregistrări sonore; aparate pentru
înregistrarea sunetelor; camere video; casete
video; compact-discuri optice; discuri
compacte audio-video; dispozitive de redare
pentru casete; dispozitive de redare pentru
CD-uri; dispozitive de redare pentru DVD-uri.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare si
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale; import-export, lanţ de
magazine; servicii de desfacere; prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
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comercializare en-gross şi en-detail;
aprovizionare pentru terţi; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse si
servicii; publicitate, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare, de orice
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
toate acestea pentru produsele enumerate în
clasa 9.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
produsele numite din clasa 9.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05319
(151) 22.08.2012
(732) S.C. MARIBO PROD CARN

S.R.L., Str. Doliei nr. 21, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

casa Anghel

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270511;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne,fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
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 05330
(151) 22.08.2012
(732) JOHNSON & JOHNSON, One

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

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

(540)

LACRIMA PURA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate oftalmice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05325
(151) 22.08.2012
(732) BUDEANU RADU IOAN, Intrarea

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

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

(540)

Căruţa cu cârnaţi

(591) Culori revendicate:roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:080503; 150719;

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05326
(151) 22.08.2012
(732) BUDEANU RADU IOAN, Intrarea

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

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

(540)

Căruţa cu cârnaţi WURSTELSTAND

(591) Culori revendicate:roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:080503; 150719;

270116; 270515; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05331
(151) 22.08.2012
(732) S H E N Z H E N  J U N J I A H A O

TECHNOLOGY CO., LTD., First,
Second Floor, Building B, Block A,
Phase 2, Fuyu Industrial Park, Huafan
Road, Tongsheng Community, Dalang
Street, Baoan District, , SHENZHEN
CHINA 

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

(540)

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

clase:
9 Calculatoare, maşini de fax; tabele de afişaj
electronic; telefoane portabile; carcase/cabine
pentru difuzoare; aparate foto (fotografie);
aparate didactice audiovizuale; obiective /
lentile pentru astrofotografie; fire, electrice;
semi-conductori; circuite integrate; între-
rupatoare (switches), electrice; dopuri /
tampoane pentru urechi; alarme; tocuri de
ochelari; alimentatoare/încărcătoare pentru
acumulatoare/baterii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05332
(151) 22.08.2012
(732) ASOCIATIA CULTURALA

BISTRITA MEDIEVALA, Al.
Greuceanu nr. 1, ap. 36, Jud. Bistriţa
Năsăud, , BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

GARDA CETATII DE BISTRITA

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

41 Organizare de spectacole, conferinţe,
festivaluri, tabere de creaţie, concursuri,
simpozioane tematice, ateliere de creaţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05333
(151) 22.08.2012
(732) SERBANESCU MIRCEA IUSTIN,

Aleea Fizicienilor nr. 14, bl. 1G, sc. 2,
ap. 54, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PRIVATE BABYLON CLUB

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:051101; 230125;

270509; 270524; 290102;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2012 04893
(151) 06.06.2005
(732) SGG LISCO LLC, One Fruit of the

Loom Drive, Bowling Green, 42102,
KENTUCKY S.U.A. 

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

(540)

S SPALDING

 
(531) Clasificare Viena:270111; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, obiecte care
servesc la acoperirea capului; pantaloni,
pantaloni scurţi, bluze, jachete, paltoane,
mantouri scurte 3/4 (parkas), cardigane,
pulovere, uniforme echipa, mănuşi, costume
de baie, lenjerie de corp, şosete; pălării, şepci.

˜˜˜˜˜˜˜




