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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 9/2012/saptamana 38
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05678
14.09.2012 S.C. CRIS VEST CARNE S.R.L. Gurmand Beef Bar

2 M 2012
05792

17.09.2012 S.C. CAMARA LUI BACIU S.R.L. Cămara lui Baciu

3 M 2012
05837

13.09.2012 S.C. TOC JIT INTERNATIONAL
SERV S.R.L.

Oraşe Înfrăţite prin Cultură şi Turism

4 M 2012
05838

13.09.2012 S.C. IPEC S.A. IPEC

5 M 2012
05839

13.09.2012 S.C. FAR OUT
COMMUNICATIONS S.R.L.

PIZZARO

6 M 2012
05840

13.09.2012 S.C. FAR OUT
COMMUNICATIONS S.R.L.

HOLARIO

7 M 2012
05841

13.09.2012 FUNDATIA UNIVERSITARA
CAROL DAVILA

Preclinical Studies

8 M 2012
05842

13.09.2012 S.C. GENERIC AUDIOVIZUAL
S.R.L.

SECTOR 7

9 M 2012
05843

13.09.2012 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

MISS HOSTESS

10 M 2012
05844

13.09.2012 S.C. COMTEC NET S.R.L. eARCHIVE

11 M 2012
05845

13.09.2012 S.C. SONNENKREUZ S.R.L. INVICTUS

12 M 2012
05846

13.09.2012 S.C. SONNENKREUZ S.R.L. SALUTIFER

13 M 2012
05847

13.09.2012 S.C. TEXTILE BLUE WASH
S.R.L.

TBW TEXTILE BLUE WASH

14 M 2012
05848

13.09.2012 S.C. ANDU TRADING S.R.L. ANDU

15 M 2012
05849

13.09.2012 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

COTNARI DOMENII

16 M 2012
05850

13.09.2012 S.C. MEGA CONSTRUCT
METAL S.R.L.

VOLVOX module flexibile

17 M 2012
05851

13.09.2012 BOABES DAN MARIUS INDEXA

18 M 2012
05852

13.09.2012 MAN RAUL DACIAN LA COPAC CÂRCIUMĂ DE JUPÂNI

19 M 2012
05853

13.09.2012 S.C. ADEPLAST S.A. PP-V STABILIZATOR
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20 M 2012
05854

13.09.2012 ALEXEI CĂŞUNEANU DSK GROUP

21 M 2012
05855

13.09.2012 ALEXEI CĂŞUNEANU DSK GROUP

22 M 2012
05856

13.09.2012 S.C. JUST CREATE S.R.L. Buchia

23 M 2012
05857

13.09.2012 S.C. ROMQUEST GPN S.R.L. TIPODOC

24 M 2012
05858

13.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. FURNICARUL

25 M 2012
05859

13.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. EUFORIA LIFESTYLE TV

26 M 2012
05860

13.09.2012 ASOCIATIA NAPOCA FOLK Napoca Jazz

27 M 2012
05861

13.09.2012 ANGHEL MARIANA FOLCLOR RELIGIOS

28 M 2012
05862

13.09.2012 S.C. NOA CATERING S.R.L. MILLE SAPORI Vini, Antipasti e non
solo

29 M 2012
05863

13.09.2012 Coca-Cola Romania S.R.L. DORNA

30 M 2012
05864

13.09.2012 NANU ELENA DOINITA CRESC INTELIGENT

31 M 2012
05865

13.09.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

WOW

32 M 2012
05866

13.09.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

WOW TV

33 M 2012
05867

13.09.2012 Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. MAXIMUS

34 M 2012
05868

13.09.2012 JAKAB TIBERIU IULIAN
BOGDAN DANIEL DANCIU

OK CORRAL

35 M 2012
05869

13.09.2012 S.C. ANDIOMA PRODEX S.R.L. ANDIOMA

36 M 2012
05870

14.09.2012 S.C. ANDIOMA PRODEX S.R.L. ANDIOMA SEMINTE DE FLOAREA
SOARELUI PRAJITE CU SARE

37 M 2012
05871

14.09.2012 FODOR MARTA SILVIA Chic Ville home et cetera

38 M 2012
05872

14.09.2012 NEGOITA NARCIS BRUNO
POPESCU TRAIAN IUSTIN

igra stop STOP IGRASIEI!



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci nr. 9/2012/38

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

3

39 M 2012
05873

14.09.2012 BRATU VIOREL MISS & MISTER IASI

40 M 2012
05874

14.09.2012 BRATU VIOREL MISS & MISTER PITESTI ARGES

41 M 2012
05875

14.09.2012 BRATU VIOREL MISS & MISTER DEVA
HUNEDOARA

42 M 2012
05876

14.09.2012 CONSTANTIN SERBAN
GHEORGHE

BARAKA

43 M 2012
05877

14.09.2012 BLAJUT VIOREL IONEL ASOCIAŢIA UMANITARĂ Blăjuţ P.
Sava

44 M 2012
05878

14.09.2012 S.C. RALMIDA COM S.R.L. 101 jucării Personajele tale
preferate!

45 M 2012
05879

14.09.2012 S.C. RING MEDIA GROUP
S.R.L.

metrosport

46 M 2012
05880

14.09.2012 CRISTINA BEDRULE Ezo Mariage

47 M 2012
05881

14.09.2012 S.C. PRODVINALCO S.A. 96

48 M 2012
05882

14.09.2012 S.C. PRODVINALCO S.A. SMP

49 M 2012
05883

14.09.2012 S.C. LUNGTAT JUNYU S.R.L. YZ LUNGTAT JUNYU

50 M 2012
05884

14.09.2012 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

BUNĂTĂŢI DE LA BUNICA

51 M 2012
05885

14.09.2012 S.C. PARROT INVENT S.R.L. Cut-Cut

52 M 2012
05886

14.09.2012 BALINT DUMITRU RAZVAN CULTURAL ROMTOUR Changing
the way you think about your
vacation

53 M 2012
05887

14.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

LUMEA EUROPA FM

54 M 2012
05888

14.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

GADGET NEWS

55 M 2012
05889

14.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

VIDEORADIO

56 M 2012
05890

14.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

ŞTIREA VERDE
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57 M 2012
05891

14.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

PRIMELE ŞTIRI...

58 M 2012
05892

14.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

ZÂMBEŞTIREA

59 M 2012
05894

18.09.2012 TOPA ALEXANDRA MADALINA ALESSANDRA B.

60 M 2012
05895

14.09.2012 SEBASTIAN CUPŞAN -
CĂTĂLIN

TENIS IN LIVADA

61 M 2012
05896

17.09.2012 FUNDATIA NEMINEM
LAEDERE

FUNDATIA NEMINEM LAEDERE

62 M 2012
05897

17.09.2012 S.C. MERIDIANA TRANSFER
DE BANI S.R.L.

MERIDIANA TRANSFER DE BANI

63 M 2012
05898

17.09.2012 S.C. GOLDA GUSTO S.R.L. NT NEWTON

64 M 2012
05899

17.09.2012 S.C. AK BEST FOOD & INVEST
S.R.L.

pollo carbone

65 M 2012
05900

17.09.2012 S.C. ACUSTIC CONCEPT
S.R.L.

STELUŢE DE IARNĂ

66 M 2012
05901

17.09.2012 S.C. MAAN MUSIC STUDIO
S.R.L.

MR. SAXOBEAT

67 M 2012
05902

17.09.2012 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

VIRILOFIT

68 M 2012
05903

17.09.2012 SAUCA IONUT OCTAVIAN LA VITA E VELO

69 M 2012
05904

17.09.2012 S.C. DACTYLIS PROD S.R.L. CIOCOLATINA

70 M 2012
05905

17.09.2012 S.C. DACTYLIS PROD S.R.L. SPIRALIA

71 M 2012
05906

17.09.2012 S.C. A.A. HONOUR LEGION
S.R.L.

HONOUR LEGION PAZA SI
PROTECTIE

72 M 2012
05907

17.09.2012 ASOCIATIA INSTITUTUL
PENTRU MANAGEMENTUL
RISCULUI, SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA

IMRSS

73 M 2012
05908

17.09.2012 NITA ARISTOTEL La Rond

74 M 2012
05909

17.09.2012 S.C. CONFITURIA CONCEPT
S.R.L.

CONFITURIA CONCEPT
CUPCAKES FACTORY

75 M 2012
05910

17.09.2012 S.C. MAGIC MYG S.R.L. M MAGIC MYG
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76 M 2012
05911

17.09.2012 BOBEICA GHENADIE SMECHER

77 M 2012
05912

17.09.2012 BOBEICA GHENADIE Vin Smecher

78 M 2012
05913

17.09.2012 STARBEV NETHERLANDS BV O.B.R. Bergenbier

79 M 2012
05914

17.09.2012 MOLDOVAN MIRELA MIHAELA FANTASTIC TOURS

80 M 2012
05915

17.09.2012 S.C. DENTAL TECH S.R.L. Dental Tech

81 M 2012
05916

17.09.2012 S.C. LIVTOP GUARD S.R.L. LIVTOP GUARD

82 M 2012
05917

17.09.2012 S.C. QIANG QIANG
INTERNATIONAL S.R.L.

ZHENYI

83 M 2012
05918

17.09.2012 MASTERCARD
INTERNATIONAL
INCORPORATED, A
DELAWARE CORPORATION

CIRRUS

84 M 2012
05919

18.09.2012 S.C. BIM REFORM S.R.L. MACELARIA CUTITUL DE AUR
ALTIN BICAK KASABI

85 M 2012
05921

18.09.2012 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. IMUNOTUS

86 M 2012
05922

18.09.2012 S.C. LOOK AHEAD S.R.L. TUSOFORT

87 M 2012
05923

18.09.2012 STELIAN FUIA Partidul Agrarian

88 M 2012
05924

18.09.2012 STELIAN FUIA Partidul Popular Agrar

89 M 2012
05925

18.09.2012 S.C. ENERGY COLOUR S.R.L. CURSRUTIER.RO

90 M 2012
05926

18.09.2012 S.C. DUCHESSE
CORPORATION S.R.L.
S.C. PLATINUM AGENCY
S.R.L.

Riff Spirit of Beauty Romanian
InfoFashion Festival

91 M 2012
05927

18.09.2012 S.C. DUCHESSE
CORPORATION S.R.L.

Duchess MODELS AGENCY

92 M 2012
05928

18.09.2012 S.C. DUALMIND AD S.R.L. Oau! ghidul de reduceri

93 M 2012
05929

18.09.2012 S.C. DUALMIND AD S.R.L. DUALMIND
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94 M 2012
05930

18.09.2012 S.C. ABC PUBLISHING
CONSULTING AND
MANAGEMENT S.R.L.

ROMANIAN NAVAL & MARITIME
INDUSTRY

95 M 2012
05931

18.09.2012 S.C. FARMACIA TEI S.R.L. BEBETEI

96 M 2012
05932

18.09.2012 S.C. CODIN S.R.L. L'OSTERIETTA

97 M 2012
05933

18.09.2012 ALAN DESIGN S.R.L. AD ALAN DESIGN

98 M 2012
05935

18.09.2012 S.C. SANOMA HEARST
ROMANIA S.R.L.

mami

99 M 2012
05936

18.09.2012 S.C. BEST FOODS
PRODUCTIONS S.R.L.

Rizino

100 M 2012
05937

18.09.2012 S.C. SONYA MOD S.A. Melkior PROFESSIONAL PARIS

101 M 2012
05938

18.09.2012 KRAFT FOODS
DEUTSCHLAND HOLDING
GmbH

SWEET BREAK

102 M 2012
05939

18.09.2012 ION C. CONSTANTIN JUSTIŢIA S.R.L.

103 M 2012
05940

18.09.2012 S.C. IMPORTANT BUSINESS
S.R.L.

Wanxing

104 M 2012
05941

18.09.2012 AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA
S.R.L.

LL

105 M 2012
05942

18.09.2012 AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA
S.R.L.

LL AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA

106 M 2012
05943

18.09.2012 S.C. AVITA S.R.L. BIG FAMILY COLA

107 M 2012
05944

18.09.2012 S.C. AXIOMA SOLUTIONS
S.R.L.

axioma SOLUTIONS

108 M 2012
05945

18.09.2012 S.C. AXIOMA SOLUTIONS
S.R.L.

smartbooks.ro carti pentru afaceri

109 M 2012
05946

18.09.2012 S.C. AXIOMA SOLUTIONS
S.R.L.

Salesprocess.ro

110 M 2012
05947

18.09.2012 S.C. PERFECT EYEBROWS
S.R.L.

PERFECT EYEBROWS

111 M 2012
05948

18.09.2012 UNILEVER NV DERO

112 M 2012
05949

19.09.2012 BENYI IULIU IOAN FUNCTIILE LUI BENYI
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113 M 2012
05950

19.09.2012 S.C. ENGELMI S.R.L. BEZELE

114 M 2012
05951

19.09.2012 S.C. ENGELMI S.R.L. FANTEZII

115 M 2012
05952

19.09.2012 S.C. ENGELMI S.R.L. MICUŢUL ŞIRET

116 M 2012
05953

19.09.2012 S.C. ENGELMI S.R.L. RĂSUCELE

117 M 2012
05954

19.09.2012 MEDIA MED PUBLICIS S.R.L. CARTEA PACIENTULUI

118 M 2012
05956

19.09.2012 S.C. EL-MONT S.R.L. EL MONT

119 M 2012
05957

19.09.2012 S.C. PRODINF SOFTWARE
S.R.L.

EMSYS Enterprise Management
SYStem

120 M 2012
05958

19.09.2012 S.C. GALAPEX OIL S.R.L. GALATIPEX

121 M 2012
05959

19.09.2012 S.C. CBM ELECTRONICS
S.R.L.

CBM ELECTRONICS

122 M 2012
05960

19.09.2012 S.C. STERA CHEMICALS S.R.L. STERAMID

123 M 2012
05961

19.09.2012 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. PhotoPass

124 M 2012
05962

19.09.2012 S.C. DEDAL NETWORKING
S.R.L.

dedal networking

125 M 2012
05963

19.09.2012 ODEON TURIZM
ISLETMECILIGI A.Ş.

Coraltravel

126 M 2012
05964

19.09.2012 MIHAELA DENISA MELEHAT ARTEAMBUILDING

127 M 2012
05965

19.09.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

SHOW TIME

128 M 2012
05966

19.09.2012 ILEA CRISTIAN ALIN WILDLIFE ROMANIA

129 M 2012
05967

19.09.2012 S.C. SECURITY PADD S.R.L.

130 M 2012
05968

19.09.2012 VASILOIU IONUT VICTOR LUDIKUM INTELIGENŢA LA JOACĂ
: ) !

131 M 2012
05970

19.09.2012 S.C. STAR SPONGE S.R.L. MR. Shine
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132 M 2012
05971

19.09.2012 S.C. DAMPF PROD S.R.L. BERE DE CASĂ BUCOVINA

133 M 2012
05972

19.09.2012 S.C. ROTON S.R.L. Lucky Man

134 M 2012
05973

19.09.2012 CUCU ANA-MARIA ANAKINETIC

135 M 2012
05974

19.09.2012 S.C. ELGA COMERT S.R.L. Unchiu' Titi

136 M 2012
05975

19.09.2012 SAUCONY, INC.

137 M 2012
05976

19.09.2012 SAUCONY, INC.

138 M 2012
05977

19.09.2012 SAUCONY, INC.

139 M 2012
05978

19.09.2012 SAUCONY, INC.

140 M 2012
05979

19.09.2012 SAUCONY, INC. SAUCONY

141 M 2012
05980

19.09.2012 SPERRY TOP-SIDER, LLC.

142 M 2012
05981

19.09.2012 SPERRY TOP-SIDER, LLC. SPERRY TOP-SIDER

143 M 2012
05982

19.09.2012 S.C. EUROAVIPO S.A. AMADOR

144 M 2012
05983

19.09.2012 OSTRAW VEGAN S.R.L. ostraw vegan healthy sweets

145 M 2012
05984

19.09.2012 IOSIF IOANA MARIA
JANSEN BUTA CRISTINA

KOGAYON Transylvanian Power
Charms

146 M 2012
05985

19.09.2012 S.C. FRESH HOLIDAYS &
EVENTS S.R.L.

Idyllic Romania

147 M 2012
05986

19.09.2012 S.C. ART & CRAFT RO S.R.L. ART GLASS

148 M 2012
05987

19.09.2012 S.C. ART & CRAFT RO S.R.L. RENA

149 M 2012
05988

19.09.2012 S.C. ART & CRAFT RO S.R.L. ELIT

150 M 2012
05989

19.09.2012 S.C. ART & CRAFT RO S.R.L. DIAMOND

151 M 2012
05990

19.09.2012 S.C. ART & CRAFT RO S.R.L. ARGOS
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152 M 2012
05991

19.09.2012 TEODOR RADULESCU ALEXANDRA SHINE

153 M 2012
05992

19.09.2012 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL Roata vieţii

154 M 2012
05993

19.09.2012 ONEŢIU CRISTIAN-IONEL Transformatorii
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(210) M 2012 05678
(151) 14.09.2012
(732) S.C. CRIS VEST CARNE S.R.L.,

Str. Cartierului nr. 12, Jud. Ilfov,
077045, CHITILA ROMANIA 

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

(540)

Gurmand Beef Bar

(591) Culori revendicate:auriu, verde, bej

  
(531) Clasificare Viena:110305; 270511;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05792
(151) 17.09.2012
(732) S.C. CAMARA LUI BACIU S.R.L.,

Bd. Alexandru cel Bun nr. 37B,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Cămara lui Baciu

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

  
(531) Clasificare Viena:070308; 070313;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod şi servicii de publicitate în
legătură cu acestea.
43 Servicii de alimentaţie publică în legătură
cu serviciile din clasa 35.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05848
(151) 13.09.2012
(732) S.C. ANDU TRADING S.R.L., Str.

Podragu nr. 49, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

ANDU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun;
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05843
(151) 13.09.2012
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

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

(540)

MISS HOSTESS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05849
(151) 13.09.2012
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

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

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

(540)

COTNARI DOMENII

  
(531) Clasificare Viena:030301; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05847
(151) 13.09.2012
(732) S.C. TEXTILE BLUE WASH

S.R.L., Str. Fântânii nr. 2, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

TBW TEXTILE BLUE WASH

(591) Culori revendicate:albastru, alb, bej

  
(531) Clasificare Viena:261301; 270502;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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 05850
(151) 13.09.2012
(732) S.C. MEGA CONSTRUCT METAL

S.R.L., Localitatea Ghergani, Str. Ion
Ghica nr. 240A, judeţul Dâmboviţa, ,
RACARI ROMANIA 

(540)

VOLVOX module flexibile

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
  
(531) Clasificare Viena:140118; 140120;

270502; 290102;  
(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 05851
(151) 13.09.2012
(732) BOABES DAN MARIUS, Bd. Unirii

nr. 27, bl. 15, sc. 2, ap. 35, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INDEXA
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(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; în special organizare de festivaluri,
târguri, expoziţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05852
(151) 13.09.2012
(732) MAN RAUL DACIAN, Ale. Seciului

nr. 2, bl. 8H, sc. A, et. 2, ap. 11, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

LA COPAC CÂRCIUMĂ DE JUPÂNI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05859
(151) 13.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

EUFORIA LIFESTYLE TV

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:210301; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05860
(151) 13.09.2012
(732) ASOCIATIA NAPOCA FOLK,

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

(540)

Napoca Jazz

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Oragnizarea 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 05853
(151) 13.09.2012
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

PP-V STABILIZATOR

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură, decoratori,
tipografi şi artă.
19 Materiale de construcţie nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum; construcţii metalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05861
(151) 13.09.2012
(732) ANGHEL MARIANA, Str. Mihai

Viteazu nr. 8, judeţul Hunedoara, ,
SIMERIA ROMANIA 

(540)

FOLCLOR RELIGIOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05862
(151) 13.09.2012
(732) S.C. NOA CATERING S.R.L., Str.

Matei Basarab nr. 3, Cam. 9, bl. C2,
et. 4, ap. 22, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MILLE SAPORI Vini, Antipasti e non
solo

(591) Culori revendicate:vişiniu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260403;

270502; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05854
(151) 13.09.2012
(732) ALEXEI CĂŞUNEANU, Str.

Eudoxiu Hurmuzachi nr. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(740) CHIUARIU ŞI  ASOCIAŢII
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., str.
Sevastopol nr.17C, sc.A, et.5, ap.15,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DSK GROUP

(591) Culori revendicate:alb, gri, roÕu

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
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.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05855
(151) 13.09.2012
(732) ALEXEI CĂŞUNEANU, Str.

Eudoxiu Hurmuzachi nr. 15, judeţul
Suceava, , RĂDĂUŢI ROMANIA 

(740) CHIUARIU ŞI  ASOCIAŢII
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., str.
Sevastopol nr.17C, sc.A, et.5, ap.15,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DSK GROUP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05844
(151) 13.09.2012
(732) S.C. COMTEC NET S.R.L., Str.

Mexic nr. 13, sector 1, 011755,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

eARCHIVE

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:130114; 130115;

270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
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pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05863
(151) 13.09.2012
(732) Coca-Cola Romania S.R.L.,

Bucharest Business Park 1A, Şos.
B u c u r e ş t i - P l o i e ş t i ,  7 1 1 3 9 1 ,
ROMANIA 

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

(540)

DORNA

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270508;

290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05856
(151) 13.09.2012
(732) S.C. JUST CREATE S.R.L., Str.

Vasile Stroescu, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) IACOB ANA MARIA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, Calea Vitan nr. 106,
bl. V40, ap. 69, sector 3 BUCURESTI

(540)

Buchia

  
(531) Clasificare Viena:270524;  
(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.
40 Tratament de materiale.
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 05864
(151) 13.09.2012
(732) NANU ELENA DOINITA, Str.

Nicolae G. Caramfil nr. 58-60, bl.
21B, sc. 2, ap. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRESC INTELIGENT

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 070315;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05837
(151) 13.09.2012
(732) S.C. TOC JIT INTERNATIONAL

SERV S.R.L., Str. Oţelarilor nr. 5, bl.
P5, ap. 6, jud. Hunedoara, 331008,
HUNEDOARA ROMANIA 

(540)

Oraşe Înfrăţite prin Cultură şi Turism

  
(531) Clasificare Viena:010112; 010113;

050302; 050307;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Panouri publicitare audio-video.
35 Servicii de publicitate; promovarea
acţiunilor în domeniul culturii şi turismului.
38 Servicii de internet, transmitere de mesaje
de mesaje şi comunicaţiiîn domeniul cultural
şi al turismului.
39 Servicii de turism; organizarea de excursii.
41 Servicii de educare, instruire în domeniul
culturii şi turismului; organizarea de
evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05865
(151) 13.09.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

(540)

WOW

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri
- distribuţie; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05857
(151) 13.09.2012
(732) S.C. ROMQUEST GPN S.R.L., Str.

Roşiori De Vede nr. 1, bl. 6, sc. 1, et,
2, ap. 9, sector 6, 061207,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TIPODOC

(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 (se solicită protecţie pentru
toate produsele din lista alfabetică a clasei).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (se solicită protecţie pentru toate
serviciile din lista alfabetică a clasei).
40 Servicii de tipărire; legătorie şi finisarea
tipăriturilor; gravare; fotogravare; tratarea
hârtiei; serigrafie; developarea de pelicule
fotografice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05858
(151) 13.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

FURNICARUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2012/38

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05866
(151) 13.09.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

(540)

WOW TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri

- distribuţie; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05838
(151) 13.09.2012
(732) S.C. IPEC S.A., Str. Al. I. Cuza nr.

33-38, jud. Alba, 510913, ALBA
IULIA ROMANIA 

(540)

IPEC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05867
(151) 13.09.2012
(732) Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., ul.

Postepu 21D,, 02-676, Warsaw
POLONIA 

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

(540)

MAXIMUS

  
(531) Clasificare Viena:190701; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice; inclusiv spirtoase
distilate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05839
(151) 13.09.2012
(732) S . C .  F A R  O U T

COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Simion Barnuţiu nr. 17B, jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

PIZZARO

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05868
(151) 13.09.2012
(732) JAKAB TIBERIU IULIAN, Str.

Maica Domnului nr. 58, sect. 2,
023722, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BOGDAN DANIEL DANCIU, Str.
Radu de la Afumaţi nr. 15A, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OK CORRAL

  
(531) Clasificare Viena:230305; 260201;

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

clase:
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 05840
(151) 13.09.2012
(732) S . C .  F A R  O U T

COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Simion Barnuţiu nr. 17B, jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)
HOLARIO

  
(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
c a l c u l a t ,  e c h i p a m e n t e  p e n t r u
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05869
(151) 13.09.2012
(732) S.C. ANDIOMA PRODEX S.R.L.,

Str. Mercur nr. 17, Camera nr. 3,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900699,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ANDIOMA

  
(531) Clasificare Viena:010306; 060104;

070124; 090110; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe comestibile prăjite, alune prăjite.
30 Făină şi preparate din cereale.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială. 
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05870
(151) 14.09.2012
(732) S.C. ANDIOMA PRODEX S.R.L.,

Str. Mercur nr. 17, Camera nr. 3,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900699 ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ANDIOMA SEMINTE DE FLOAREA
SOARELUI PRAJITE CU SARE

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

  
(531) Clasificare Viena:030108; 250119;

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

clase:
29 Seminţe comestibile prăjite, alune prăjite.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială. 
39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05845
(151) 13.09.2012
(732) S.C. SONNENKREUZ S.R.L., Bd.

Saturn nr. 21, sc. B, ap. 6, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

INVICTUS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05846
(151) 13.09.2012
(732) S.C. SONNENKREUZ S.R.L., Bd.

Saturn nr. 21, sc. B, ap. 6, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

SALUTIFER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05842
(151) 13.09.2012
(732) S.C. GENERIC AUDIOVIZUAL

S.R.L., Str. Plantelor nr. 48, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECTOR 7

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

  
(531) Clasificare Viena:270711; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

audio şi video pentru scopuri publicitare;
publicare de texte publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special filme on-line
non-downloadabile.
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,
în special design de logo-uri şi materiale
publicitare; design de web-siteuri şi în special
design de logo-uri şi materiale publicitare;
design de web-siteuri şi în special web-siteuri
utilizate în scopuri publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05876
(151) 14.09.2012
(732) C O N S T A N T I N  S E R B A N

GHEORGHE, Str. Memorandumului
nr. 5, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

BARAKA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate.
41 Divertisment, inclusiv organizarea de
spectacole, evenimente de divertisment,
exploatarea publicaţiilor electronice on-line.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.
43 Baruri şi servicii de baruri, cafenele şi
cafenele-restaurant, restaurante, inclusiv cele
cu autoservicre şi cu servire rapidă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05878
(151) 14.09.2012
(732) S.C. RALMIDA COM S.R.L., Str.

Preot Toma Georgescu nr. 1, bl. 18,
sc .  D,  Jud.  Dâmbovi ţa ,  ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

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

(540)

101 jucării Personajele tale preferate!

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270703;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 28 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05879
(151) 14.09.2012
(732) S.C. RING MEDIA GROUP S.R.L.,

Calea Bucureştilor nr. 255A, parter,
camera 14, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

metrosport

(591) Culori revendicate:roz, mov

  
(531) Clasificare Viena: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; ziar
cotidian de informare generală cu profil
sportiv fotografii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2012/38

(210) M 2012 05871
(151) 14.09.2012
(732) FODOR MARTA SILVIA, Str.

Ceahlău nr. 48 A, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Chic Ville home et cetera

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270511;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acesteanecuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05880
(151) 14.09.2012
(732) CRISTINA BEDRULE, Str.

Dumbrava Roşie 18, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ezo Mariage

(591) Culori revendicate:mov, alb, verde,
galben

  
(531) Clasificare Viena:011511; 011514;

030706; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 05881
(151) 14.09.2012
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Str.

Traian nr.36, judeţul Cluj, 400046,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

96

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05882
(151) 14.09.2012
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Str.

Traian nr.36, judeţul Cluj, 400046,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

SMP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05877
(151) 14.09.2012
(732) BLAJUT VIOREL IONEL, Str.

Gheorghe Asachi Nr.17, , IASI
ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA UMANITARĂ Blăjuţ P.
Sava

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270515;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de publicare,
inclusiv publicare on-line.
44 Servicii medicale (asistenţă spitalicească;
asistenţă  medicală  ambulatorie şi
stomatologică; asistenţă medicală generală;
asistenţă medicală specializată; activităţi
referitoare la sănătatea umană).
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05886
(151) 14.09.2012
(732) BALINT DUMITRU RAZVAN, Str.

Popa Nan nr. 108A, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CULTURAL ROMTOUR Changing the
way you think about your vacation

(591) Culori revendicate:maro, bej, gri,
negru, grena

  
(531) Clasificare Viena:070502; 070508;

270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05883
(151) 14.09.2012
(732) S.C. LUNGTAT JUNYU S.R.L.,

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 114,
Complexul Comercial John, Clădirea
John (Casa Galbenă) nr. 100, camera
2, Jud. Argeş, , PITEŞTI ROMANIA

(540)

YZ LUNGTAT JUNYU

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

  
(531) Clasificare Viena:040303; 090110;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05887
(151) 14.09.2012
(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. G30,sc.D, ap. 36, sector 3
BUCURESTI

(540)

LUMEA EUROPA FM

  
(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
telecomunicaţii.
41 Organizare de programe şi de evenimente
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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 05884
(151) 14.09.2012
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr. 14-18, et. 1,
sector 1, 012178, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

BUNĂTĂŢI DE LA BUNICA

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

  
(531) Clasificare Viena:020311; 250115;

290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05888
(151) 14.09.2012
(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. G30,sc.D, ap. 36, sector 3
BUCURESTI

(540)

GADGET NEWS

  
(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
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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
telecomunicaţii.
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 05889
(151) 14.09.2012
(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. G30,sc.D, ap. 36, sector 3
BUCURESTI

(540)

VIDEORADIO

(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
telecomunicaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05890
(151) 14.09.2012
(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. G30,sc.D, ap. 36, sector 3
BUCURESTI

(540)

ŞTIREA VERDE

  
(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
telecomunicaţii.

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 05891
(151) 14.09.2012
(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. G30,sc.D, ap. 36, sector 3
BUCURESTI

(540)

PRIMELE ŞTIRI...

  
(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
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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
telecomunicaţii.
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 05885
(151) 14.09.2012
(732) S.C. PARROT INVENT S.R.L.,

Piaţa Cantacuzino nr. 3, sector 2,
70203, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cut-Cut

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);

instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05892
(151) 14.09.2012
(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. G30,sc.D, ap. 36, sector 3
BUCURESTI

(540)

ZÂMBEŞTIREA

  
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2012/38

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
telecomunicaţii
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 05894
(151) 18.09.2012
(732) TOPA ALEXANDRA MADALINA,

Str. Simion Bărnuţiu nr. 6, bl. A9, ap.
8, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)

ALESSANDRA B.

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

clase:
18 Obiecte din piele; poşete, portofele,
articole de voiaj. 
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en gros sau en-detail, prin
cataloage; vânzare prin corespondenţă sau prin
intermediul site-ului a produselor din clasa 18
şi 25; publicitate on-line a produselor din clasa
18 şi 25. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05841
(151) 13.09.2012
(732) FUNDATIA UNIVERSITARA

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

(540)

Preclinical Studies

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:200701; 200707;

290103;  
(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.
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 05895
(151) 14.09.2012
(732) SEBASTIAN CUPŞAN - CĂTĂLIN,

Şos. Păcurari nr. 58, bl. 551, sc. A, ap.
2, judeţul Iaşi, 700547, IAŞI
ROMANIA 

(540)

TENIS IN LIVADA

  
(531) Clasificare Viena:050116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05872
(151) 14.09.2012
(732) NEGOITA NARCIS BRUNO, Str.

Bulgăruş nr. 55, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) POPESCU TRAIAN IUSTIN, Str.
Putna nr. 7, bl. 7, ap. 18, jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

igra stop STOP IGRASIEI!

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05873
(151) 14.09.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS & MISTER IASI
  
(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 05874
(151) 14.09.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS & MISTER PITESTI ARGES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05875
(151) 14.09.2012
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

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

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

(540)

MISS & MISTER DEVA HUNEDOARA

  
(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 05908
(151) 17.09.2012
(732) NITA ARISTOTEL, Str. Ceahlăului

nr. 18, bl. P30, sc. 1, ap. 3, Jud. Dolj,
, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

La Rond

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

  

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05896
(151) 17.09.2012
(732) F U N D A T I A  N E M I N E M

LAEDERE, B-dul Ion Mihalache nr.
65, Corp A, Lotul II, ap. subsol, sector
1, 011174, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FUNDATIA NEMINEM LAEDERE

(591) Culori revendicate:bej, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:050101; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05897
(151) 17.09.2012
(732) S.C. MERIDIANA TRANSFER DE

BANI S.R.L., Str. Autogării nr. 1, jud.
Sibiu, 550135, SIBIU ROMANIA 

(540)

MERIDIANA TRANSFER DE BANI
(591) Culori revendicate:roÕu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:011509; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare; afaceri monetare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05909
(151) 17.09.2012
(732) S.C. CONFITURIA CONCEPT

S.R.L., Şos. Bucureşti-Urziceni 223
B, mcr camera 12, Jud. Ilfov, ,
ROMANIA 

(540)

CONFITURIA CONCEPT CUPCAKES
FACTORY

(591) Culori revendicate:bej, maro, alb,
brun

  
(531) Clasificare Viena:080116; 170201;

260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2012/38

(210) M 2012 05898
(151) 17.09.2012
(732) S.C. GOLDA GUSTO S.R.L., B-dul

Voluntari nr. 86, Expo Smart Flora
F69, Stant 230, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

NT NEWTON

  
(531) Clasificare Viena:170102; 260418;

270519; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05899
(151) 17.09.2012
(732) S.C. AK BEST FOOD & INVEST

S.R.L., Str. Ciucea nr. 8, bl. L18, sc.
2, et.2, ap. 66, camera 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pollo carbone

(531) Clasificare Viena:030703; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05910
(151) 17.09.2012
(732) S.C. MAGIC MYG S.R.L., Str.

Ardeziei nr. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M MAGIC MYG

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290101;  
(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
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metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05900
(151) 17.09.2012
(732) S.C. ACUSTIC CONCEPT S.R.L.,

Bd. Ferdinand nr. 129, bl. E1, sc. 1, et.
P, ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STELUŢE DE IARNĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05901
(151) 17.09.2012
(732) S.C. MAAN MUSIC STUDIO

S.R.L., Vila 25, judeţul Constanţa,
900001, MAMAIA ROMANIA 

(540)

MR. SAXOBEAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05911
(151) 17.09.2012
(732) BOBEICA GHENADIE, Str. Radu

Boiangiu nr. 10, bl. 39 A, sc. A, et. 7,
ap. 29, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SMECHER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05912
(151) 17.09.2012
(732) BOBEICA GHENADIE, Str. Radu

Boiangiu nr. 10, bl. 39 A, sc. A, et. 7,
ap. 29, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Vin Smecher

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05913
(151) 17.09.2012
(732) STARBEV NETHERLANDS BV,

Schiphol Boulevard 285, WTC Tower
B, 1118 BH, LUCHTHAVEN
SCHIPHOL NETHERLANDS 

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

(540)

O.B.R. Bergenbier

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

  
(531) Clasificare Viena:060104; 270503;

270511; 290115;  
(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; editare de publicaţii şi materiale
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare; editare de
cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05902
(151) 17.09.2012
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

VIRILOFIT

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:241508; 241725;

270508; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansament; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05903
(151) 17.09.2012
(732) SAUCA IONUT OCTAVIAN, B-dul

Ion Mihalache nr. 20, et. 2, ap. 3,
sector 1, , BUCUREŞTI 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)

LA VITA E VELO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul magazinelor en-angro sau

en-detail, ori în cadrul magazinelor on-line, a
următoarelor produse: vehicule, aparate de
locomoţie terestră, aeriană sau navală,
accesorii pentru vehicule şi aparate de
locomoţie terestră, aeriană sau navală,
accesorii pentru ciclism, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole sportive, produse
alimentare destinate consumului uman
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; servicii de card de loialitate;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; agenţii de import-export.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(se solicită protecţie pentru toate serviciile
incluse în lista alfabetică a clasei 37).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii ( se
solicită protecţie pentru toate serviciile incluse
în lista alfabetică a clasei 39).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (se solicită protecţie pentru
toate serviciile incluse în lista alfabetică a
clasei 43).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05904
(151) 17.09.2012
(732) S.C. DACTYLIS PROD S.R.L., Str.

N. Grigorescu nr.96/A, Judeţul Mureş,
545200, LUDUŞ ROMANIA 

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

(540)

CIOCOLATINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05905
(151) 17.09.2012
(732) S.C. DACTYLIS PROD S.R.L., Str.

N. Grigorescu nr.96/A, Judeţul Mureş,
545200, LUDUŞ ROMANIA 

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

(540)

SPIRALIA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05914
(151) 17.09.2012
(732) M O L D O V A N  M I R E L A

MIHAELA, Str. Drumul Gilaului nr.
5E, sector 4, 041715, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FANTASTIC TOURS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Organizare de călătorii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05906
(151) 17.09.2012
(732) S.C. A.A. HONOUR LEGION

S.R.L., B-dul 1 Mai nr. 25, cam. 1, bl.
PF 10 sc. A, et. 4, ap. 19, judeţul
Constanţa, 900123, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

HONOUR LEGION PAZA SI
PROTECTIE
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:010104; 260118;

261325; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05907
(151) 17.09.2012
(732) ASOCIATIA INSTITUTUL

PENTRU MANAGEMENTUL
RISCULUI, SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA,
Str. Romanian Rolland nr. 18, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

IMRSS

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

  
(531) Clasificare Viena:011108; 020723;

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

clase:

35 Publicitate şi reclame; comerţ; activităţi de
import-export; intermedieri, comisionari,
gestionarea afaceri lor comerciale;
administraţie comercială; consultanţă în
managementul afacerilor, studii de piaţă,
studii financiare, promovare, implementare,
lucrări de birou; organizarea târgurilor şi
expoziţiilor pentru scopuri comerciale şi
publicitare; căutare de sponsorizare;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
consiliere profesională de afaceri.
41 Educaţie; cursuri de instruire; formare
profesională; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; servicii organizare evenimente
speciale; servicii privind organizarea şi
conducerea de evenimente organizate cu
diferite ocazii; servicii de animatori pentru
evenimente; închiriere decoruri pentru
spectacole/evenimente; servicii pentru
organizarea de timp liber; promovarea şi
organizarea de evenimente (concursuri,
spectacole, concerte, seminarii, simpozioane,
recepţii, reuniuni, workshop-uri, colocvii,
conferinţe, congrese, târguri, expoziţii).
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, cercetare şi
elaborare proiecte.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2012/38

(210) M 2012 05915
(151) 17.09.2012
(732) S.C. DENTAL TECH S.R.L., Str.

Războieni nr. 123, et. 3, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Dental Tech
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05916
(151) 17.09.2012
(732) S.C. LIVTOP GUARD S.R.L., B-dul

Theodor Pallady nr. 30C, bl. T2, et. 2,
ap. 21, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIVTOP GUARD

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05917
(151) 17.09.2012
(732) S . C .  Q I A N G  Q I A N G

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Fundeni nr. 21C, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZHENYI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05918
(151) 17.09.2012
(732) M A S T E R C A R D

I N T E R N A T I O N A L
INCORPORATED, A DELAWARE
CORPORATION, 2000 Purchase
Street, NY, 10577-5209, PURCHASE
S.U.A. NEW YORK

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

(540)

CIRRUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi de date electronice sub formă de
cartele de identificare pentru utilizare cu
maşini automate de eliberare/depunere
numerar (ATM) şi alte terminale electronice
bancare.
16 Materiale imprimate, formulare, publicaţii,
periodice, cartele de acces maşină, cartele de
credit, reviste, cărţi şi alte publicaţii scrise.
35 Servicii de reclamă şi afaceri.
36 Servicii financiare şi anume emiterea
cartelelor de credit şi a cartelelor de
identificare (debit cards), cartelede debit, cât
şi servicii financiare prestate prin intermediul
maşinilor automate de eliberare/depunere
numerar (ATM) şi alte terminale electronice
bancare; şi anume furnizarea de informaţii
aferente şi accesul la conturile bancare ale
clienţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05919
(151) 18.09.2012
(732) S.C. BIM REFORM S.R.L., Calea

Călăraşilor nr. 170, bl. 56, sc. A, ap.
20, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MACELARIA CUTITUL DE AUR
ALTIN BICAK KASABI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere de web-site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05932
(151) 18.09.2012
(732) S.C. CODIN S.R.L., Str. Miresei nr.

1(corp P din extindere corp P+E), ap.
1, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

L'OSTERIETTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05933
(151) 18.09.2012
(732) ALAN DESIGN S.R.L., Str.

Viticulturii nr. 2, judeţul Tulcea, ,
TULCEA ROMANIA 

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

(540)

AD ALAN DESIGN

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
amenajări interioare, servicii de instalare de
geamuri, uşi şi rame de ferestre din tâmplărie
PVC şi aluminiu; servicii de curăţare a
geamurilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de expoziţii,
în scopuri culturale sau educative; organizarea
de spectacole, simpozioane, seminarii,
colocvii, competiţii sportive, concursuri,
conferinţe, baluri.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de design industrial; servicii de design
vestimentar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05944
(151) 18.09.2012
(732) S.C. AXIOMA SOLUTIONS S.R.L.,

Cotroceni Business Center, Bd. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp U, etaj 4, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

axioma SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05945
(151) 18.09.2012
(732) S.C. AXIOMA SOLUTIONS S.R.L.,

Cotroceni Business Center, Bd. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp U, etaj 4, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

smartbooks.ro carti pentru afaceri

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05921
(151) 18.09.2012
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

IMUNOTUS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05922
(151) 18.09.2012
(732) S.C. LOOK AHEAD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 16, bl. 648, sc. B, et. 2,
ap. 11, Judeţul Iaşi, 700702, IAŞI
ROMANIA 

(540)

TUSOFORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe dietetice de uz medical;
suplimente dietetice pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05923
(151) 18.09.2012
(732) STELIAN FUIA, Str. Dinicu Golescu

nr. 2, Jud. Călăraşi, , FUNDULEA
ROMANIA 

(540)

Partidul Agrarian

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05935
(151) 18.09.2012
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

ROMANIA S.R.L., Str. Buzeşti nr.
85, et. 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

mami

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton; publicaţii. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; servicii de editare şi redactare. 
39 Difuzare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05924
(151) 18.09.2012
(732) STELIAN FUIA, Str. Dinicu Golescu

nr. 2, Jud. Călăraşi, , FUNDULEA
ROMANIA 

(540)

Partidul Popular Agrar

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05925
(151) 18.09.2012
(732) S.C. ENERGY COLOUR S.R.L.,

Sat Ghermaneşti, str. Mărăşti Bl. P10,
sc. 2, ap. 11, Jud. Ilfov, , COMUNA
SNAGOV ROMANIA 

(540)

CURSRUTIER.RO

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:241513; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05936
(151) 18.09.2012
(732) S . C .  B E S T  F O O D S

PRODUCTIONS S.R.L., Str.
Moinesti nr. 55, sector 6, 61232,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Rizino

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

270524; 290113;  
(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;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri, condimente; gheaţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2012/38

(210) M 2012 05926
(151) 18.09.2012
(732) S.C. DUCHESSE CORPORATION

S.R.L., Str. Victoriei, Cartier Central,
nr. 28, bl. Union, sc. A, ap. 51, Jud.
Argeş, 110017, PITEŞTI ROMANIA

(732) S.C. PLATINUM AGENCY S.R.L.,
Str.Libertăţii nr.121, judeţul Prahova,
105500, BUŞTENI ROMANIA 

(540)

Riff Spirit of Beauty Romanian
InfoFashion Festival

(591) Culori revendicate:albastru închis,
violet

  
(531) Clasificare Viena:020307; 020316;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export;
administrare business.
41 Educaţie; instruire; divertisment; concurs
de frumuseţe; festival de modă; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05937
(151) 18.09.2012
(732) S.C. SONYA MOD S.A., Str. Olari

nr. 43, sector 2, 024056, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Melkior PROFESSIONAL PARIS

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
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tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05946
(151) 18.09.2012
(732) S.C. AXIOMA SOLUTIONS S.R.L.,

Cotroceni Business Center, Bd. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp U, etaj 4, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Salesprocess.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:090313; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05938
(151) 18.09.2012
(732) KRAFT FOODS DEUTSCHLAND

H O L D I N G  G m b H ,
Langemarckstrasse 4-20, 28199,
BREMEN GERMANIA 

(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)

SWEET BREAK
 

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, extracte de cafea, înlocuitori de
cafea, cacao, ciocolată, băuturi din cacao,
băuturi din ciocolată şi băuturi din cafea şi
preparate pentru aceste băuturi, ceai; produse
de panificaţie, biscuiţi, produse de patiserie şi
cofetărie, în special produse de cofetărie din
zahăr şi ciocolată, produse din aluat, preparate
făcute din cereale, îngheţată comestibilă. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05927
(151) 18.09.2012
(732) S.C. DUCHESSE CORPORATION

S.R.L., Str. Victoriei, Cartier Central,
nr. 28, bl. Union, sc. A, ap. 51, Jud.
Argeş, 110017, PITEŞTI ROMANIA

(540)

Duchess MODELS AGENCY

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:240904; 240905;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export;
administrare business.
41 Educaţie; instruire; divertisment; concurs
de frumuseţe; festival de modă; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05939
(151) 18.09.2012
(732) ION C. CONSTANTIN, Str.

Clucereasa Elena nr. 67, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JUSTIŢIA S.R.L.
  
(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); caracter
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05947
(151) 18.09.2012
(732) S.C. PERFECT EYEBROWS

S.R.L., Str. Barajul Argeş nr. 23, p+et.
1, ap. 2, cam. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PERFECT EYEBROWS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05928
(151) 18.09.2012
(732) S.C. DUALMIND AD S.R.L., Str.

Rozelor nr. 3, Jud. Argeş, , CURTEA
DE ARGEŞ ROMANIA 

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

(540)

Oau! ghidul de reduceri

  
(531) Clasificare Viena:100511; 270502;

270508;  
(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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05940
(151) 18.09.2012
(732) S.C. IMPORTANT BUSINESS

S.R.L., Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 57,
Camera 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Wanxing

  
(531) Clasificare Viena:020705; 020723;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului (în special şosete
şi ciorapi).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05929
(151) 18.09.2012
(732) S.C. DUALMIND AD S.R.L., Str.

Rozelor nr. 3, Jud. Argeş, , CURTEA
DE ARGEŞ ROMANIA 

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

(540)

DUALMIND

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270514;  
(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.
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 05930
(151) 18.09.2012
(732) S . C .  A B C  P U B L I S H I N G

C O N S U L T I N G  A N D
MANAGEMENT S.R.L., Str.
Voievod Alexandru Moruzzi nr. 4, bl.
B1, sc. 2, ap. 53, et. 6, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIAN NAVAL & MARITIME
INDUSTRY

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05931
(151) 18.09.2012
(732) S.C. FARMACIA TEI S.R.L., Bd.

Lacul Tei nr. 56, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BEBETEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05941
(151) 18.09.2012
(732) AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA

S.R.L., Str. Titan nr. 2, judeţul
Prahova, 100412, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

LL

(591) Culori revendicate:roÕu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260116; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi întreţinere a
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi
de alertare în caz de incendiu.
41 Organizarea de cursuri practice şi teoretice
pentru formarea, calificarea şi specializarea
personalului de pază necesar desfăşurării
activităţii. 
42 Proiectarea sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei şi de alertare în caz de
incendiu.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, consultanţă
în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05942
(151) 18.09.2012
(732) AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA

S.R.L., Str. Titan nr. 2, judeţul
Prahova, 100412, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

LL AGENŢIA LUKOM-A-ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roşu,alb
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(531) Clasificare Viena:260118; 270515;
290112;  

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

37 Servicii de instalare şi întreţinere a
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi
de alertare în caz de incendiu.
41 Organizarea de cursuri practice şi teoretice
pentru formarea, calificarea şi specializarea
personalului de pază necesar desfăşurării
activităţii. 
42 Proiectarea sistemelor de alarmare
împotriva efracţiei şi de alertare în caz de
incendiu.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, consultanţă
în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05943
(151) 18.09.2012
(732) S.C. AVITA S.R.L., Str. Chebac nr.

27, jud. Bacău, 605100, BUHUŞI
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)

BIG FAMILY COLA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi răcoritoare ce conţin extract de
cola. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05948
(151) 18.09.2012
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DERO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru spălat; preparatepentru condiţionarea
ţesăturilor, substanţe de înmuiere/balsamuri
pentru ţesături; preparate pentru albire;
preparate de îndepartare a petelor; preparate
de deodorizare şi împrospătare pentru utilizare
pe îmbracaminte şi textile; săpunuri; săpunuri
pentru strălucirea textilelor (săpunuri
deavivare); preparate pentru spălat haine şi
textile de mână; apret pe bază de amidon;
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05963
(151) 19.09.2012
(732) O D E O N  T U R I Z M

ISLETMECILIGI A.Ş., Cumhuriyet
Cad. No: 281, Harbiye, , ŞIŞLI
ISTANBUL TURCIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Coraltravel

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

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270502;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; transportul terestru, feroviar, naval
şi aerian de bunuri şi persoane; servicii
portuare; transportul de bani şi alte valori;
servicii tour-operator, privind managementul
destinaţiilor, servicii de handling la sol
inclusiv recepţia, transferul, plasamentul şi
asigurarea de ghizi vorbitori ai limbilor
oficiale, servicii de transfer, de rezervare,
organizare şi aranjament a călătoriilor,
excursiilor şi croazierelor; organizarea
serviciilor de transport; închirierea de costume
pentru scufundări; organizarea, rezervarea şi
aranjamentul excursiilor de zi şi turistice;

consultanţă pentru călătorii şi excortă
călătorilor; închirierea, rezervarea şi punerea
la dispoziţie a avioanelor; închirierea,
rezervarea şi punerea la dispoziţie a
vapoarelor, în special a bărcilor, bărcilor cu
motor, a velierelor, bărcilor tip canoe,
închiriere, rezervarea şi punerea la dispoziţie
a vehiculelor cu motor, bicicletelor şi cailor;
livrarea coletelor; organizarea excursiilor,
vacanţelor şi excursiilor turistice; servicii de
agenţie de voiaj (incluse în aceasta clasa) în
special servicii de consultanţă şi rezervare a
călătoriilor, punerea la dispoziţie a
informaţiilor despre călătorii, asigurarea
serviciilor de transport şi călătorie; servicii de
rezervări de călătorii (incluse în această clasă);
informaţii despre servicii de calatorii, oferite
pe internet, în special despre rezervări şi
booking în domeniul turismului şi călătoriilor
în interes de afaceri (agenţii de voiaj online);
livrarea, expediţia şi distribuirea ziarelor şi
revistelor; consultanţă oferită prin telefon,
call-center şi hotline privind călătoriile,
inclusiv călătoriile pentru afaceri şi în
domeniul logisticii, transportului şi
depozitării; servicii de transport, în special
localizarea pasagerilor şi vehiculelor cu
ajutorul computerelor şi sistemelor de
poziţionare globala (GPS); informaţii de
trafic.
43 Birouri de cazare (hoteluri, pensiuni),
cazare (închirierea temporară), rezervări
privind cazarea temporară; servicii de bar,
cafenele, restaurante cu autoservire, catering
(alimente şi băuturi); creşe; case retrase; case
turistice; rezervări hoteliere; case hoteliere
(găzduire); închirieri de moteluri, de camere
pentru întâlniri; închirieri şi rezervări pentru
acomodări temporare; restaurante; restaurante
(autoservire); case de pensionare; restaurante
pentru autoservire; snack baruri; case pentru
turişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05979
(151) 19.09.2012
(732) SAUCONY, INC., 191 Spring Street,

02421, LEXINGTON S.U.A.
MASSACHUSETTS

(740) Andra Muşatescu, Cabinet de
Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

SAUCONY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând
pantofi atletici, pantofi pentru timp liber,
pantofi de exerciţii şi de sport, pantofi de apă,
pantofi de ambarcaţiuni, bocanci de căţărare,
cizme de apă, sandale de ambarcaţiuni,
espadrile. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05980
(151) 19.09.2012
(732) SPERRY TOP-SIDER, LLC., 191

Spring Street, 02421, LEXINGTON
S.U.A. MASSACHUSETTS

(740) Andra MuÕatescu, Cabinet de
Proprietate Industrial|, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21,
sector 5 BUCUREÔTI

(540)

(531) Clasificare Viena:090917; 260416;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând
pantofi atletici, pantofi pentru timp liber,
pantofi de exerciţii şi de sport, pantofi de apă,
pantofi de ambarcaţiuni, bocanci de căţărare,
cizme de apă, sandale de ambarcaţiuni,
espadrile. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05981
(151) 19.09.2012
(732) SPERRY TOP-SIDER, LLC., 191

Spring Street, 02421, LEXINGTON
S.U.A. MASSACHUSETTS

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

(540)

SPERRY TOP-SIDER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând
pantofi atletici, pantofi pentru timp liber,
pantofi de exerciţii şi de sport, pantofi de apă,
pantofi de ambarcaţiuni, bocanci de căţărare,
cizme de apă, sandale de ambarcaţiuni,
espadrile. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05971
(151) 19.09.2012
(732) S.C. DAMPF PROD S.R.L., Str.

Filaturii nr. 1, judeţul Suceava,
725200, FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

BERE DE CASĂ BUCOVINA

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05982
(151) 19.09.2012
(732) S.C. EUROAVIPO S.A., Poşta

Câlnău, jud. Buzău, , COMUNA
POŞTA CÂLNAU 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)

AMADOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05949
(151) 19.09.2012
(732) BENYI IULIU IOAN, Str. Turda nr.

4, sc. B, ap. 25, jud. Sibiu, , MEDIAŞ
ROMANIA 

(540)

FUNCTIILE LUI BENYI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi
tehnologiei-matematica, servicii de analiză şi
cercetare, dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05964
(151) 19.09.2012
(732) MIHAELA DENISA MELEHAT,

Str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 2, bl.
112B, sc. A, et. 4, ap. 18, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARTEAMBUILDING

  
(531) Clasificare Viena:020723; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05950
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

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

(540)

BEZELE

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

30 Cafea, ceai, cacao Õi înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|;zah|r, miere, sirop
de melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaÛ|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05983
(151) 19.09.2012
(732) OSTRAW VEGAN S.R.L., Str.

Iovita nr. 4, bl. P24A, sc. 1, ap. 20,
sector 5, 050686, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ostraw vegan healthy sweets

(591) Culori revendicate:maron, verde
închis, verde, verde deschis
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(531) Clasificare Viena:080116; 270502;
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. 
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05951
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

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

(540)

FANTEZII

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05965
(151) 19.09.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

(540)

SHOW TIME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05952
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

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

(540)

MICUŢUL ŞIRET

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05972
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ROTON S.R.L., Sos. Bucium nr.

53, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Lucky Man

(591) Culori revendicate:albastru

  

(531) Clasificare Viena: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 05953
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

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

(540)

RĂSUCELE

  
(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 05973
(151) 19.09.2012
(732) CUCU ANA-MARIA, Str. Odgonului

nr. 3, bl. 134, sc. B, ap. 94, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANAKINETIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05984
(151) 19.09.2012
(732) IOSIF IOANA MARIA, B-dul Unirii

nr. 20, bl. 5C, ap. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) JANSEN BUTA CRISTINA, Str.
Aurel Vlaicu nr. 37, ap.1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KOGAYON Transylvanian Power
Charms

(591) Culori revendicate:gri, roşu

(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05954
(151) 19.09.2012
(732) MEDIA MED PUBLICIS S.R.L.,

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

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

(540)

CARTEA PACIENTULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri şi publicaţii din domeniul
medicinei specifice îngrijirii pacientului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05974
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

Intrarea Bitoliei nr. 32, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Unchiu' Titi

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05966
(151) 19.09.2012
(732) ILEA CRISTIAN ALIN, Aleea F.C.

Ripensia nr. 18, sc. C, et. 9, ap. 39,
jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

WILDLIFE ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; informaţii în materie de
divertisment; divertisment radiofonic;
divertisment televizat; exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l e c t r o n ice  on - l i ne
nedescărcabile; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; producţia de
filme; proiecţii de filme cinematografice;
reportaje fotografice; fotografie; fotoreportaje;
servicii de procesare de imagini digitale;
montaj de programe radiofonice şi de
televiziune; montajul benzilor video; publicare
de cărţi; publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05985
(151) 19.09.2012
(732) S.C. FRESH HOLIDAYS &

EVENTS S.R.L., Aleea Borcea nr. 6,
bl. 16, sc. A, et. 1, ap. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Idyllic Romania

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilorweb sau al emisiunilor de
teleshopping. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii; servicii de
închiriere de vehicule de transport; servicii de
informaţii referitoare la călătorii şi
transporturi de mărfuri oferite de agenţii şi
brokeri de turism, informaţii referitoare la
tarife, orare şi modalităţi de transport.

43 Reataurante şi cazare temporară; servicii de
rezervare de spaţii de cazare pentru turişti,
oferite în special de brokeri sau agenţii de
voiaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05975
(151) 19.09.2012
(732) SAUCONY, INC., 191 Spring Street,

02421, LEXINGTON S.U.A.
MASSACHUSETTS

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:090917;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând
pantofi atletici, pantofi pentru timp liber,
pantofi de exerciţii şi de sport, pantofi de apă,
pantofi de ambarcaţiuni, bocanci de căţărare,
cizme de apă, sandale de ambarcaţiuni,
espadrile. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05956
(151) 19.09.2012
(732) S.C. EL-MONT S.R.L., B-dul

Oaspeţilor nr. 22A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

EL MONT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05976
(151) 19.09.2012
(732) SAUCONY, INC., 191 Spring Street,

02421, LEXINGTON S.U.A.
MASSACHUSETTS

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:090917;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând
pantofi atletici, pantofi pentru timp liber,
pantofi de exerciţii şi de sport, pantofi de apă,
pantofi de ambarcaţiuni, bocanci de căţărare,
cizme de apă, sandale de ambarcaţiuni,
espadrile. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05967
(151) 19.09.2012
(732) S.C. SECURITY PADD S.R.L., Str.

Bujorilor, Zona Steaua, bl. 9, sc. B, ap.
5, jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05957
(151) 19.09.2012
(732) S.C. PRODINF SOFTWARE

S.R.L., B-dul Republicii nr. 75, Jud.
Argeş, , PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

EMSYS Enterprise Management SYStem

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05958
(151) 19.09.2012
(732) S.C. GALAPEX OIL S.R.L., Str.

Drumul Viilor nr. 28 (camera 2), Jud.
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

GALATIPEX

  
(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 05968
(151) 19.09.2012
(732) VASILOIU IONUT VICTOR, Sat

Cristian, str. Vulcanului nr. 21, jud.
Braşov, , COMUNA CRISTIAN
ROMANIA 

(540)

LUDIKUM INTELIGENŢA LA JOACĂ
: ) !

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

  
(531) Clasificare Viena:020501; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05959
(151) 19.09.2012
(732) S.C. CBM ELECTRONICS S.R.L.,

Str. Observatorului nr. 144, bl. VII C,
sc. 2, ap.11, jud. Cluj, 3400, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

CBM ELECTRONICS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05986
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ART & CRAFT RO S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 59C,
judeţul Ilfov, , COM. AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu 52A, ap. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ART GLASS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Articole de sticlărie, porţelan şi ceramică.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 21, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export a produselor din clasa 21.
40 Prelucrarea şi fasonarea produselor din
clasa 21.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05977
(151) 19.09.2012
(732) SAUCONY, INC., 191 Spring Street,

02421, LEXINGTON S.U.A.
MASSACHUSETTS

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:090917; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând
pantofi atletici, pantofi pentru timp liber,
pantofi de exerciţii şi de sport, pantofi de apă,
pantofi de ambarcaţiuni, bocanci de căţărare,
cizme de apă, sandale de ambarcaţiuni,
espadrile. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05987
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ART & CRAFT RO S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 59C,
judeţul Ilfov, , COM. AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu 52A, ap. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

RENA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Pahare şi boluri din sticlă şi cristal. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii din clasa 21, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export a produselor proprii din clasa
21.
40 Prelucrarea şi fasonarea produselor proprii
din clasa 21.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 05978
(151) 19.09.2012
(732) SAUCONY, INC., 191 Spring

Street, 02421, LEXINGTON S.U.A.
MASSACHUSETTS

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
D E  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA,  Calea 13
Septembrie, nr. 121, bl. 127, ap.
21, sect. 5 BUCUREÔTI

(540)

(531) Clasificare Viena:090917;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului, incluzând
pantofi atletici, pantofi pentru timp liber,
pantofi de exerciţii şi de sport, pantofi de apă,
pantofi de ambarcaţiuni, bocanci de căţărare,
cizme de apă, sandale de ambarcaţiuni,
espadrile. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05960
(151) 19.09.2012
(732) S.C. STERA CHEMICALS S.R.L.,

Şos. Giurgiului 292, Jud. Ilfov,
077120,  COMUNA JILAVA
ROMANIA 

(540)

STERAMID

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05961
(151) 19.09.2012
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PhotoPass

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05988
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ART & CRAFT RO S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 59C,
judeţul Ilfov, , COM. AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu 52A, ap. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ELIT

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

21 Pahare şi boluri din sticlă şi cristal.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii din clasa 21, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export a produselor proprii din clasa
21.
40 Prelucrarea şi fasonarea produselor proprii
din clasa 21.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05989
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ART & CRAFT RO S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 59C,
judeţul Ilfov, , COM. AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu 52A, ap. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

DIAMOND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Pahare şi boluri din sticlă şi cristal.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii din clasa 21, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export a produselor proprii din clasa
21.
40 Prelucrarea şi fasonarea produselor proprii
din clasa 21.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05990
(151) 19.09.2012
(732) S.C. ART & CRAFT RO S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 59C,
judeţul Ilfov, , COM. AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu 52A, ap. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ARGOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Articole de sticlărie, porţelan şi ceramică.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 21, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export a produselor din clasa 21.
40 Prelucrarea şi fasonarea produselor din
clasa 21.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05962
(151) 19.09.2012
(732) S.C. DEDAL NETWORKING

S.R.L., Str. Străduinţei, 8, bl. R4, ap.
11, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

dedal networking

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
458C), gri (pantone 431C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05991
(151) 19.09.2012
(732) TEODOR RADULESCU, Str.

Câmpul Pipera nr. 109D, judeţul Ilfov,
, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ALEXANDRA SHINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05992
(151) 19.09.2012
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL, Str.

Gavril Musicescu nr. 105-107/H,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Roata vieţii

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi/sau televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie şi

divertisment; realizarea, prezentarea şi
distribuirea de emisiuni de televiziune;
realizarea, prezentarea şi distribuirea de
emisiuni de radio, furnizarea de site-uri web
de educaţie şi divertisment; furnizarea de
publicaţii electronice on-line nedescărcabile;
publicarea de reviste on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05993
(151) 19.09.2012
(732) ONEŢIU CRISTIAN-IONEL, Str.

Gavril Musicescu nr. 105-107/H,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Transformatorii

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi/sau televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie şi
divertisment; realizarea, prezentarea şi
distribuirea de emisiuni de televiziune;
realizarea, prezentarea şi distribuirea de
emisiuni de radio, furnizarea de site-uri web
de educaţie şi divertisment; furnizarea de
publicaţii electronice on-line nedescărcabile;
publicarea de reviste on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05970
(151) 19.09.2012
(732) S.C. STAR SPONGE S.R.L., Str.

Buzăului nr. 3B, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

MR. Shine

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
803C), verde închis, verde deschis
(Pantone 347C, 360C), alb, roşu
(Pantone1795C)

  
(531) Clasificare Viena:040502; 110705;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentruindustrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit, mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare

şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale pentru pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
transportabile metalice; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie; articole mici din metal;
ţevi şituburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă, automate de vânzare.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
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calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
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); material didactice sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);

sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului si a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri, condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
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.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜



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 05603
(151) 05.05.2006
(732) 7-ELEVEN, Inc., One Arts Plaza,

1722 Routh Street, Suite 1000, 75201,
DALLAS S.U.A. TEXAS

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

(540)

7-ELEVEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
pentru cap.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05637
(151) 07.10.2011
(732) L'OREAL SOCIETE ANONYME,

14, rue Royale, 75008, PARIS
FRANTA 

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotundă nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

IDEALIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

3 Parfumuri; ape de toaletă; geluri şi săruri
pentru baie şi duş nedestinate uzului medical;
săpunuri de toaletă; deodorante de uz
personal; produse cosmetice, în special creme,
lapte, loţiuni, geluri şi pudră pentru faţă, corp
şi mâini; lapte, geluri şi uleiuri pentru bronzat
şi după plajă (produse cosmetice); produse
pentru machiaj; şampoane; geluri, spumă,
balsam şi produse sub formă de aerosol pentru
coafat şi îngrijirea părului; lacuri pentru păr;
vopseluri şi produse pentru decolorarea
părului; produse pentru ondularea şi încreţirea
părului; uleiuri esenţiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05638
(151) 01.09.2006
(732) AVENTIS PHARMA S.A. ,

20,Avenue Raymond Aron,, 92160,
ANTONY FRANTA 

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

(540)

AKADEMIKA

(591) Culori revendicate:albastru, verde

(300) Prioritate invocată:
 2006/33835/12.07.2006/TR
  
(531) Clasificare Viena:270511; 290103;

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

clase:
41 Educaţie, formare, organizare şi conducere
de colocvii, conferinţe, congrese; organizare
de expoziţii în scopuri culturale şi educative,
totul fiind despre preparate sau informaţii
farmaceutice sau medicale. 

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 9 DIN DATA DE 20.09.2012

Referitor depozit M 2012/ 05640 publicat ca cerere in BOPI 9 din data de 13.09.2012
dintr-o regretabila eroare, elementul figurativ s-a publicat alb negru corect fiind color
dupa cum urmeaza:
Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM.




