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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 9/2012/saptamana 39
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03987
20.09.2012 S.C. PRODPROSPER S.R.L. Bun de tot

2 M 2012
03988

20.09.2012 S.C. PRODPROSPER S.R.L. Salam Bănăţean

3 M 2012
03989

20.09.2012 S.C. PRODPROSPER S.R.L. Salam Bacău

4 M 2012
04013

20.09.2012 S.C. ORNAMENT S.R.L. ORNAMENT

5 M 2012
04909

25.09.2012 FEDREATIA NATIONALA DE
MEDIU ECOLOGISTUL

Federatia Nationala de Mediu
Ecologistul ECOLOGISTUL

6 M 2012
04965

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

apuseni NATURAL PRODUCTS

7 M 2012
04966

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

APUSENI PLANT

8 M 2012
04967

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

APUSENI MED

9 M 2012
04969

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

FITONEVRIL

10 M 2012
04970

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

COLONOFIT

11 M 2012
04971

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

DERMAFIT

12 M 2012
04972

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

FITOCARDIN

13 M 2012
04973

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

FITOTIROIDIN

14 M 2012
04974

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

GASTEROFIT

15 M 2012
04975

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

GINECOFIT

16 M 2012
04976

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

HEPATOBILOFIT

17 M 2012
04977

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

PANCRETOFIT

18 M 2012
04978

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

PROSTATILOFIT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI nr. 9/2012/39

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

2

19 M 2012
04979

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

RENOFIT

20 M 2012
04980

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

TENSOCORECT

21 M 2012
04981

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

VENOSFIT

22 M 2012
04982

25.09.2012 S.C. APUSENI NATURAL
PRODUCTS S.R.L.

TUSINPLANT

23 M 2012
04983

25.09.2012 CLUBUL SPORTIV EXCLUSIVE exclusive ORADEA

24 M 2012
05802

20.09.2012 VOINA RAZVAN SIMION SIMION VOINA

25 M 2012
05836

21.09.2012 ASOCIATIA CENTRUL STEP
BY STEP PENTRU EDUCATIE
SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Un start bun în viaţă

26 M 2012
05893

21.09.2012 DAMASARU DAN STELIAN cost-redus

27 M 2012
05920

21.09.2012 VERZEA VIOREL
RUSU ANTONELA DANIA

TIPARO Bucurie prin fotografie

28 M 2012
05955

21.09.2012 S.C. EFES BEER S.R.L. McBerry

29 M 2012
05994

20.09.2012 S.C. ANNE ORIENT TRADING
S.R.L.

ANNE O

30 M 2012
05995

20.09.2012 ROLEA FABIOLA FABIOLA TURISM

31 M 2012
05996

20.09.2012 S.C. EMMA'S SORINA IMPEX
S.R.L.

ALEX & EMMA'S LAND Atelierul de
Brutărit

32 M 2012
05997

20.09.2012 S.C. EMMA'S SORINA IMPEX
S.R.L.

ALEX & EMMA'S LAND Ferma
Animalelor

33 M 2012
05998

20.09.2012 S.C. EMMA'S SORINA IMPEX
S.R.L.

ALEX & EMMA'S LAND Atelierul de
Incondeiat Ouă

34 M 2012
05999

20.09.2012 SW PHARMA LTD Sun Wave Pharma

35 M 2012
06000

20.09.2012 BESTTOURISM.RO ONLINE
S.R.L.

BestTourism.ro

36 M 2012
06001

20.09.2012 S.C. BIOFARM S.A. BIOLYZIN
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37 M 2012
06002

20.09.2012 S.C. BIOFARM S.A. CANATRIZOL

38 M 2012
06003

20.09.2012 S.C. BIOFARM S.A. GINKGOFLUX

39 M 2012
06004

20.09.2012 S.C. BIOFARM S.A. NATURAL MEMORY

40 M 2012
06010

20.09.2012 S.C. GOLF MEDIA S.R.L. ED

41 M 2012
06011

20.09.2012 S.C. GOLF MEDIA S.R.L. ED-web.com

42 M 2012
06012

20.09.2012 S.C. ROTTA NATURA S.A. ELASTOVEN

43 M 2012
06013

20.09.2012 S.C. ROTTA NATURA S.A. VENOLASTIN

44 M 2012
06014

20.09.2012 POPA STEFAN ALEXANDER
NICA FLORIN

DIRECT RADIO

45 M 2012
06015

20.09.2012 SCA BADEA, POPA SI
ASOCIATII

ORDINUL DESIGNERILOR DIN
ROMANIA

46 M 2012
06016

20.09.2012 FUNDATIA ECOLOGICA
GREEN

SCOALA POSTLICEALA F.E.G.

47 M 2012
06017

20.09.2012 VIOREL ROMAN Puterea Informaţiei

48 M 2012
06019

20.09.2012 S.C. COLLINI COM S.R.L. banat bun creat de mâini iscusite

49 M 2012
06020

20.09.2012 RYA FASHION 2012 S.R.L. CALYPSO

50 M 2012
06021

20.09.2012 S.C. DESERTA S.R.L. expertarom

51 M 2012
06022

20.09.2012 MIHET PAUL ADRIAN TRANCEYLVANIA

52 M 2012
06023

20.09.2012 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

Nutline. E de gasca

53 M 2012
06024

20.09.2012 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

NUPLECABILITATE

54 M 2012
06025

20.09.2012 ALFA WASSERMANN
HUNGARY KFT

ZIR-GO

55 M 2012
06026

20.09.2012 ALFA WASSERMANN
HUNGARY KFT

ZIR-PRO
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56 M 2012
06027

20.09.2012 S.C. EURO ZONE COM S.R.L. DOCTORULDEUTILAJE.RO your
doctor in machinery

57 M 2012
06028

20.09.2012 COSMIN GHIŢĂ
DRAGOŞ ANDREI BUZĂIANU

fb Fara Bani Photocopying

58 M 2012
06029

20.09.2012 UNILEVER N.V. MR DERO

59 M 2012
06030

20.09.2012 PAŞCA ALEXANDRU-VLAD AUTOCATALOG

60 M 2012
06031

20.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

Ore de toamnă la EUROPA fm

61 M 2012
06032

20.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

Ore de primăvară la EUROPA fm

62 M 2012
06033

20.09.2012 EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

Ore de iarnă la EUROPA fm

63 M 2012
06034

20.09.2012 GULBAHAR TOBACCO
INTERNATIONAL FZE

CAVALLO

64 M 2012
06035

20.09.2012 S.C. ROMPHARM COMPANY
S.R.L.

HYALUROM

65 M 2012
06036

20.09.2012 S.C. A.O.T. ADVANCED
OPTICAL TRANSDUCER
COMPANY S.R.L.

AOT Advanced Optical Transducer

66 M 2012
06037

20.09.2012 S.C. ROMBAT S.A. Putem noi ca oameni să creăm azi
bateria de mâine?

67 M 2012
06038

21.09.2012 MEDIA SERVICE ZAWADA
S.R.L.

MSZ MEDIA SERVICE ZAWADA

68 M 2012
06039

21.09.2012 MEDIA SERVICE ZAWADA
S.R.L.

MSZ Publicaţii de calitate pentru
copii

69 M 2012
06040

21.09.2012 ANTON WIRTH Rompower

70 M 2012
06041

21.09.2012 BRATU VIOREL MISS & MISTER CRAIOVA DOLJ

71 M 2012
06042

21.09.2012 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Lumea lui Banciu

72 M 2012
06043

21.09.2012 ELBISCO SOCIETE ANONYME
HOLDING

Elite

73 M 2012
06044

21.09.2012 ISBRE WATER AS ISBRE - The World's Best Drinking
Water

74 M 2012
06045

21.09.2012 STS INT'L S.R.L. STS
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75 M 2012
06046

21.09.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

ZOOM BIZ

76 M 2012
06047

21.09.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

WOW BIZ

77 M 2012
06048

21.09.2012 S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. GECOMAR

78 M 2012
06049

21.09.2012 BOGDANEL LUCIAN-GABRIEL VOCEA BACAULUI

79 M 2012
06050

21.09.2012 S.C. ANDU TRADING S.R.L. andu

80 M 2012
06051

21.09.2012 S.C. CUMCUATL SRL-D ARKADIA

81 M 2012
06052

21.09.2012 S.C. STAR MANAGEMENT
S.R.L.

PRO ISTORIA FEST

82 M 2012
06053

21.09.2012 S.C. PERGAMON RD S.R.L. P PERGAMON

83 M 2012
06054

21.09.2012 S.C. PERGAMON RD S.R.L. DG CREASE

84 M 2012
06055

21.09.2012 S.C. GRANITEX
INTERNATIONAL S.R.L.

G granitex INTERNATIONAL

85 M 2012
06056

21.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. POVESTEA UNUI TATUAJ

86 M 2012
06057

21.09.2012 S.C. ERVAN TRUST S.R.L. ERVAN TRUST

87 M 2012
06058

21.09.2012 S.C. ABC PUBLISHING
CONSULTING AND
MANAGEMENT S.R.L.

TABLOUL MEDIATORILOR

88 M 2012
06060

21.09.2012 S.C. POWER TOP S.R.L. POWER TOP

89 M 2012
06061

21.09.2012 S.C. DRAGSTAR S.R.L. DRAGSTAR

90 M 2012
06062

21.09.2012 S.C. ZONA BALCANILOR S.R.L. BALCANII SI EUROPA

91 M 2012
06063

21.09.2012 NECHIFOR MARIANA-SONIA REDACTIA DE STIRI

92 M 2012
06064

21.09.2012 NECHIFOR MARIANA-SONIA REVISTA BULEVARD

93 M 2012
06065

21.09.2012 S.C. EBS EUROPEAN
BUSINESS SERVICE S.R.L.

CAREER JOURNAL

94 M 2012
06066

24.09.2012 S.C. LEONARDO S.R.L. MISS LEONARDO
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95 M 2012
06067

24.09.2012 S.C. NOMENIUS S.R.L. HELLO

96 M 2012
06068

24.09.2012 S.C. NOMENIUS S.R.L. Welcome imobiliare

97 M 2012
06069

24.09.2012 S.C. AMID SECURITY S.R.L. AMID SECURITY

98 M 2012
06070

24.09.2012 S.C. DR.KOCHER S.R.L.

99 M 2012
06071

24.09.2012 S.C. DR.KOCHER S.R.L. INFRA ROT Infrarotheizung - wie die
Sonne

100 M 2012
06072

24.09.2012 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

ULTIMA EDIŢIE

101 M 2012
06073

24.09.2012 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

SPAŢIUL DECIZIILOR

102 M 2012
06074

24.09.2012 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

LUMEA ALTFEL

103 M 2012
06075

24.09.2012 S.C. A.B.C. EURODENT S.R.L. NOVANTIS DENTAL CLINIC

104 M 2012
06080

24.09.2012 S.C. SPEED MOTOR S.R.L. ZOD!AR, LIVE MUSIC & MORE

105 M 2012
06081

24.09.2012 S.C. TOTAL DEFENDER 2012
SRL-D

TDF TOTAL DEFENDER 2012

106 M 2012
06082

24.09.2012 ADRIAN GELU GLOGOVETAN ARAD BIKE RACE

107 M 2012
06083

24.09.2012 S.C. HYPERION SECURITY
S.R.L.

S.C. HYPERION SECURITY S.R.L.

108 M 2012
06084

24.09.2012 DOBI ALEXANDRU PETRE LA GAZETTE

109 M 2012
06085

24.09.2012 MOMENTOS S.R.L. SIBIU WEDDING DAYS

110 M 2012
06086

24.09.2012 S.C. MEAT MARKET & FOODS
S.R.L.

MERCADO

111 M 2012
06087

24.09.2012 S.C. WARP SOFTWARE GRUP
S.R.L.

WARPSOFT

112 M 2012
06088

24.09.2012 KIRA BENIAMIN Jurnalul Sătmărean

113 M 2012
06089

24.09.2012 KIRA BENIAMIN Jurnalul de Satu Mare

114 M 2012
06090

24.09.2012 KIRA BENIAMIN Jurnalul de Nord-Vest
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115 M 2012
06091

24.09.2012 S.C. CERINO S.R.L. CERINO

116 M 2012
06092

24.09.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

WOWBIZ

117 M 2012
06093

24.09.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

ZOOMBIZ

118 M 2012
06094

24.09.2012 S.C. ARMOR SECURITY SRL-D ARMOR SECURITY

119 M 2012
06095

24.09.2012 NICULCEA CRISTIAN OVIDIU 8imarket

120 M 2012
06096

24.09.2012 S.C. MEMORIAL ASSISTANCE
S.R.L.

Plan Funerar

121 M 2012
06097

24.09.2012 RADUT CATALIN FLORIAN DRACULEA

122 M 2012
06098

24.09.2012 RADUT ANDREEA
MAGDALENA PARMENA

PARMENA

123 M 2012
06099

24.09.2012 S.C. AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

AUGSBURG SHOP PARTENER
AUGSBURG INTERNATIONAL

124 M 2012
06100

24.09.2012 S.C. FERTILIS S.R.L. APRI USI & PARCHET

125 M 2012
06101

24.09.2012 S.C. SONIMPEX SERV COM
S.R.L.

Topoloveni Magiun de prune

126 M 2012
06102

24.09.2012 DUMITRU COSMIN CAPRICCIO

127 M 2012
06103

24.09.2012 S.C. IHY IZOLI S.R.L. SXN

128 M 2012
06104

24.09.2012 S.C. IHY IZOLI S.R.L. GnS raw

129 M 2012
06105

24.09.2012 S.C. IHY IZOLI S.R.L. VIVALDI

130 M 2012
06106

24.09.2012 MIRELA MEIŢĂ THEARTOFLIVING

131 M 2012
06107

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. vită de făgăraş

132 M 2012
06108

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. vită de făgăraş

133 M 2012
06109

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. pui de făgăraş

134 M 2012
06110

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. pui de făgăraş
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135 M 2012
06111

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. ouă de făgăraş

136 M 2012
06112

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. OUĂ de făgăraş

137 M 2012
06113

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. ouă de făgăraş

138 M 2012
06114

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. brânză de făgăraş

139 M 2012
06115

24.09.2012 AVICOLA FAGARAS S.R.L. brânză de făgăraş

140 M 2012
06116

24.09.2012 S.C. AAA INTER-TECH
SECURITY S.R.L.

AAA INTER TECH SECURITY

141 M 2012
06117

24.09.2012 S.C. AXA PORCELAINE S.R.L. AXA PORCELAINE

142 M 2012
06118

24.09.2012 ANCA DANIEL GHEORGHE ristorante NEPTUNUS

143 M 2012
06119

25.09.2012 S.C. MIRUNETTE
INTERNATIONAL EDUCATION
S.R.L.

Mirunette Language Competition

144 M 2012
06120

25.09.2012 S.C. COMPACT SILVER
SECURITY S.R.L.

COMPACT SILVER SECURITY

145 M 2012
06121

25.09.2012 SCHIOPOTA SIMONA DANIELA HITCH&MOSHER

146 M 2012
06122

25.09.2012 SPATARU BOGDAN MARIAN AFACERI PROFITABILE

147 M 2012
06123

25.09.2012 LES GASTRONOMES S.R.L. A. Dumetrier

148 M 2012
06124

25.09.2012 DR LENTILA OPTICS S.R.L. DrLentila

149 M 2012
06125

25.09.2012 GLIJIN VICTOR PETRUT MOBOX

150 M 2012
06126

25.09.2012 PETROVICI DORU FLORIN
FILDAN SORIN CONSTANTIN

PERFECT DENT 1

151 M 2012
06127

25.09.2012 GALANI MIHAELA
GALANI LUMINITA

Gemelli The culture of handmade
shoes

152 M 2012
06128

25.09.2012 S.C. BIOMASTER INDUSTRY
S.R.L.

S.C. Biomaster INDUSTRY S.R.L.

153 M 2012
06129

25.09.2012 RADUT CATALIN FLORIAN puzzle it
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154 M 2012
06130

25.09.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

FEEL GOOD Starea ta de bine g
glenmark

155 M 2012
06131

25.09.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

GLENMARK HEMOROEASY

156 M 2012
06132

25.09.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

FEEL GOOD HEMOROEASY G
Glenmark

157 M 2012
06133

25.09.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

Life Complete G Glenmark

158 M 2012
06134

25.09.2012 GLENMARK
PHARMACEUTICALS S.R.L.

LIFE COMPLETE G Glenmark

159 M 2012
06135

25.09.2012 S.C. ROMA ANTICA S.R.L. PENSIUNEA ROMA ANTICA

160 M 2012
06136

25.09.2012 S.C. VINALCOOL S.A. DOLCE MARIA

161 M 2012
06137

26.09.2012 BADEA CONSTANTINA
CARMEN

Demulator UW

162 M 2012
06138

26.09.2012 BADEA CONSTANTINA
CARMEN

Corector D 80

163 M 2012
06139

26.09.2012 S.C. TERAPIA S.A. NIBIX

164 M 2012
06140

26.09.2012 S.C. PRETURI PENTRU TINE
S.R.L.

PPT

165 M 2012
06141

26.09.2012 S.C. SATUL PRUNILOR S.R.L. SATUL PRUNILOR

166 M 2012
06142

26.09.2012 PELLICER REQUENA EMILIO LANCAR

167 M 2012
06143

26.09.2012 S.C. RIVIERA REZIDENCE
S.R.L.

Riviera

168 M 2012
06144

26.09.2012 S.C. CANGUARD SECURITY
S.R.L.

CANGUARD SECURITY
SERVICIUL PAZA SI PROTECTIE

169 M 2012
06145

26.09.2012 MODAROM SOCIETATE
COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA

Elitte Bijou

170 M 2012
06146

26.09.2012 S.C. IMOBILIAR CONSTRUCT
S.R.L.

RESTAURANT B BUZĂU

171 M 2012
06147

26.09.2012 S.C. IMOBILIAR CONSTRUCT
S.R.L.

COMPLEX BUZĂU NORD

172 M 2012
06148

26.09.2012 ANDRAS JANOS AUTO & CAMION SUPERMARKET
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173 M 2012
06149

26.09.2012 KYK CORPORATION LTD KYK

174 M 2012
06150

26.09.2012 GULF WORLDWIDE BEARINGS
FZE

D-TEC

175 M 2012
06151

26.09.2012 S.C. GISCAD S.R.L. GISCAD

176 M 2012
06152

26.09.2012 NATURE COLOURS S.R.L. NATURE COLOURS World Choice

177 M 2012
06153

26.09.2012 DODI ALUN GHEROI

178 M 2012
06154

26.09.2012 DODI ALUN

179 M 2012
06155

26.09.2012 DODI ALUN KURANT VODKA

180 M 2012
06156

26.09.2012 DODI ALUN

181 M 2012
06157

26.09.2012 DODI ALUN SAMJENE

182 M 2012
06159

26.09.2012 S.C. GALERIILE ARTMARK
S.R.L.

Artmark live

183 M 2012
06160

26.09.2012 SCA BUDUŞAN ŞI ASOCIAŢII BUDUSAN SI ASOCIATII

184 M 2012
06161

26.09.2012 SCA BUDUŞAN ŞI ASOCIAŢII BUDUSAN SI ASOCIATII

185 M 2012
06162

26.09.2012 S.C. MEAT MARKET & FOODS
S.R.L.

VACAMUUU

186 M 2012
06163

26.09.2012 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. upc info HD

187 M 2012
06164

26.09.2012 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. upc info

188 M 2012
06165

26.09.2012 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. upc info

189 M 2012
06166

26.09.2012 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. upc info HD

190 M 2012
06167

26.09.2012 BÂRSAN PAUL ELENIA TOUR

191 M 2012
06168

26.09.2012 S.C. BLEIDINGER PENCILS
S.R.L.

Bleidinger Pencils

192 M 2012
06169

26.09.2012 S.C. ERTEC IDEAL GRUP
S.R.L.

E-IDEAL
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

193 M 2012
06170

26.09.2012 PRISACARU SERBAN MIHAI CONNBIZZ Connecting Business

194 M 2012
06171

26.09.2012 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

ANASTASIA VALTER

195 M 2012
06172

26.09.2012 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

XXL BUST

196 M 2012
06173

26.09.2012 S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L. GELPLUS

197 M 2012
06174

26.09.2012 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. romstal Incredibil de accesibil!

198 M 2012
06175

26.09.2012 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. romstal BUY BACK program

199 M 2012
06176

26.09.2012 S.C. COOL MUSIC S.R.L. IEFTINICA

200 M 2012
06178

26.09.2012 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. PhotoPASS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

(210) M 2012 03987
(151) 20.09.2012
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.

Dumbravei nr. 18, ,judeţul Neamţ, ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

Bun de tot

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

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270502;

270524; 290115;  
(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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; 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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03988
(151) 20.09.2012
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.

Dumbravei nr. 18, Jud. Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA 

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

(540)

Salam Bănăţean

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

  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;

270524; 290115;  
(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, zahăr, orez, tapioca,
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sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03989
(151) 20.09.2012
(732) S.C. PRODPROSPER S.R.L., Str.

Dumbravei nr. 18, Jud. Neamţ, ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
ROMANIA 

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

(540)

Salam Bacău

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

  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;

270524; 290115;  

(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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04013
(151) 20.09.2012
(732) S.C. ORNAMENT S.R.L., Str. 19

Noiembrie nr. 13, jud. Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

ORNAMENT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

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

  
(531) Clasificare Viena:070515; 260111;

261107; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04909
(151) 25.09.2012
(732) FEDREATIA NATIONALA DE

MEDIU ECOLOGISTUL, Str. Aleea
Lacul Morii nr. 151, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Federatia Nationala de Mediu Ecologistul
ECOLOGISTUL

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

(531) Clasificare Viena:010306; 011524;
020123; 050110;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul 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
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04969
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

FITONEVRIL

  
(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 04970
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

COLONOFIT

  
(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 04971
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

DERMAFIT

  
(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 04972
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

FITOCARDIN

  
(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 04973
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

FITOTIROIDIN
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(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 04974
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

GASTEROFIT
 
(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 04982
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

TUSINPLANT

(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 04983
(151) 25.09.2012
(732) CLUBUL SPORTIV EXCLUSIVE,

Str. Grigore Erofte nr. 5, bl. AN 35,
etaj 1, ap. 4, judeţul Bihor, 410265,
ORADEA ROMANIA 

(540)

exclusive ORADEA

  
(531) Clasificare Viena:020702; 020716;

270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de
persoane sau instituţii pentru a dezvolta
facultăţile mentale ale persoanelor sau
animalelor, ca şi serviciile destinate
divertismentului sau captării atenţiei; servicii
de educaţie a persoanelor şi de dresaj al
animalelor, sub toate formele; servicii al căror
scop esenţial este divertismentul,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

amuzamentul sau recreerea persoanelor;
servicii de prezentare a operelor de artă
plastică sau de literatura publicului, în scopuri
culturale sau educative. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04965
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

apuseni NATURAL PRODUCTS

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050311; 261113;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04967
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

APUSENI MED

  
(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 04966
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

APUSENI PLANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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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 04975
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

GINECOFIT

  
(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 04976
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

HEPATOBILOFIT

(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 04977
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

PANCRETOFIT

  
(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 04978
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

PROSTATILOFIT

  
(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 04979
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

RENOFIT

  
(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 04980
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

TENSOCORECT

  
(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 04981
(151) 25.09.2012
(732) S.C. APUSENI NATURAL

PRODUCTS S.R.L., Sat Poienii de
Jos, nr. 106, Jud. Bihor, , COMUNA
BUNTEŞTI ROMANIA 

(540)

VENOSFIT
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(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 05802
(151) 20.09.2012
(732) VOINA RAZVAN SIMION, Str.

Coziei nr. 17, Jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

SIMION VOINA

(591) Culori revendicate:verde, roşu, mov

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270515;

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

clase:
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05836
(151) 21.09.2012
(732) ASOCIATIA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis,
sector 3, 030916, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Un start bun în viaţă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05893
(151) 21.09.2012
(732) DAMASARU DAN STELIAN, Bdul.

Tomis nr. 271, bl. I 9C, sc. C, ap. 44,
Judeţul Constanţa, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

cost-redus

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a unor
produse folosite în telecomunicaţii,
consumului de energie şi apă, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod
din cataloage sau de pe pagina web; servicii
de consultanţă în afaceri, audit şi mentenanţă
în special în domeniul telecomunicaţiilor,
energiei electrice, consumului de apă şi alte
servicii conexe. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05920
(151) 21.09.2012
(732) VERZEA VIOREL, Str. Traian nr.

86-88, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(732) RUSU ANTONELA DANIA, Str.
Aurel Vlaicu nr. 3,, ap. 234, Jud. Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

TIPARO Bucurie prin fotografie

(591) Culori revendicate:violet, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270501;

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

clase:
16 Tipărituri, produse din hârtie şi carton
neincluse în alte clase; fotografii, papetărie
diversă, materiale şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale didactice sau
pentru învăţământ-educaţie.

35 Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ,
comerţ electronic, publicitate, administrare
afaceri; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05955
(151) 21.09.2012
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

McBerry

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06019
(151) 20.09.2012
(732) S.C. COLLINI COM S.R.L., Str.

Republicii nr.63, judeţul Caraş
Severin, , BOCSA ROMANIA 

(740) ALAN LILIANA Consilier în
proprietate industrială, nr.183B,
jud.Timis OTVESTI

(540)

banat bun creat de mâini iscusite

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate şi
preparate din carne;fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte; jeleuri,
marmelade, dulceţuri, ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile;
conserve, murături.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06020
(151) 20.09.2012
(732) RYA FASHION 2012 S.R.L., Calea

Radnei nr. 149A, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

CALYPSO

  
(531) Clasificare Viena:020316; 030717;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de îmbrăcăminte, a accesoriilor
vestimentare, a bijuteriilor şi gablonţurilor, a
încălţămintei şi a articolelor care servesc la
acoperirea capului (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod prin intermediul
cataloagelor, caselor de comenzi şi a
mijloacelor electronice cum sunt site-uri web
şi programe tv specializate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06031
(151) 20.09.2012
(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)

Ore de toamnă la EUROPA fm

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video;
publicaţie electronică on-line descărcabilă.
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, promovare şi
ofertă 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, 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 06004
(151) 20.09.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NATURAL MEMORY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06022
(151) 20.09.2012
(732) MIHET PAUL ADRIAN, Aleea

Băiţă, nr. 10, sc. 2, et. 3, ap. 23, Jud.
Cluj, 400427, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

TRANCEYLVANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06003
(151) 20.09.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GINKGOFLUX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru

distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06032
(151) 20.09.2012
(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)

Ore de primăvară la EUROPA fm

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video;
publicaţie electronică on-line descărcabilă.
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, promovare şi
ofertă 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, 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 06002
(151) 20.09.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CANATRIZOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice

de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06023
(151) 20.09.2012
(732) INTERSNACK GROUP GMBH &

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

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

(540)

Nutline. E de gasca

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Produse din cartofi şi legume extrudate şi
granulate sau altfel fabricate sau prelucrate
pentru snacks-uri; nuci, nuci acaju, fistic
(descojit), migdale, alune, nucă de cocos
(deshidratată) prăjite, uscate, sărate,
condimentate, cojite şi prelucrate; fructe şi
legume conservate, uscate şi preparate;
extracte de alge marine pentru alimente;
produse din ghimbir ca fructe uscate.
30 Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere şi ghimbir extrudate şi
granulate sau altfel fabricate sau prelucrate ca
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produse de cofetărie şi jeleuri pentru
snacks-uri; biscuiţi aromaţi şi covrigi; batoane
musli, constând în principal din seminţe de
cereale prelucrate, de asemenea cu adaos de
nuci, alune, alte fructe cu coaja lemnoasă
şi/sau fructe uscate; ciocolată, produse din
ciocolată; sosuri.
31 Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci acaju,
fistic (descojit), migdale, alune şi seminţe,
toate acestea neprelucrate; alge pentru consum
uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06033
(151) 20.09.2012
(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)

Ore de iarnă la EUROPA fm

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video;

publicaţie electronică on-line descărcabilă.
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, promovare şi
ofertă 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, 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 06024
(151) 20.09.2012
(732) INTERSNACK GROUP GMBH &

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

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

(540)

NUPLECABILITATE

(591) Culori revendicate:negru, verde închis,
galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

clase:
29 Produse din cartofi şi legume extrudate şi
granulate sau altfel fabricate sau prelucrate
pentru snacks-uri; nuci, nuci acaju, fistic
(descojit), migdale, alune, nucă de cocos
(deshidratată) prăjite, uscate, sărate,
condimentate, cojite şi prelucrate; fructe şi
legume conservate, uscate şi preparate;
extracte de alge marine pentru alimente;
produse din ghimbir ca fructe uscate.
30 Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere şi ghimbir extrudate şi
granulate sau altfel fabricate sau prelucrate ca
produse de cofetărie şi jeleuri pentru
snacks-uri; biscuiţi aromaţi şi covrigi; batoane
musli, constând în principal din seminţe de

cereale prelucrate, de asemenea cu adaos de
nuci, alune, alte fructe cu coaja lemnoasă
şi/sau fructe uscate; ciocolată, produse din
ciocolată; sosuri.
31 Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci acaju,
fistic (descojit), migdale, alune şi seminţe,
toate acestea neprelucrate; alge pentru consum
uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06034
(151) 20.09.2012
(732) G U L B A H A R  T O B A C C O

INTERNATIONAL FZE, Jebel Ali
Free Zone, P.O. Box 61401, , DUBAI
EMIRATELE ARABE UNITE 

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

(540)

CAVALLO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun; ţigări, articole pentru fumători;
chibrituri (această cerere intenţionează să
acopere toate produsele incluse în lista
alfabetică a acestei clase).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06025
(151) 20.09.2012
(732) A L F A  W A S S E R M A N N

HUNGARY KFT, Str. Garibaldi Nr.
4, 1054, BUDAPESTA UNGARIA 

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

(540)

ZIR-GO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06026
(151) 20.09.2012
(732) A L F A  W A S S E R M A N N

HUNGARY KFT, Str. Garibaldi Nr.
4, 1054, BUDAPESTA UNGARIA 

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

(540)

ZIR-PRO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06035
(151) 20.09.2012
(732) S.C. ROMPHARM COMPANY

S.R.L., Str. Eroilor nr. 1A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

HYALUROM

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06001
(151) 20.09.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOLYZIN

  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06027
(151) 20.09.2012
(732) S.C. EURO ZONE COM S.R.L., Str.

Valea Argeşului nr. 10, bl. M24, et. 1,
ap. 11, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DOCTORULDEUTILAJE.RO your
doctor in machinery

(591) Culori revendicate:galben
  
(531) Clasificare Viena:180115; 180116;

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

clase:
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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 06028
(151) 20.09.2012
(732) COSMIN GHIŢĂ, Str. C. A. Rosetti

nr. 14, sc. A, et. 7, ap. 19, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DRAGOŞ ANDREI BUZĂIANU,
Str. Dej nr. 40 bis, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

fb Fara Bani Photocopying

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roşu, mov, ciclam

(531) Clasificare Viena:260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 06029
(151) 20.09.2012
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MR DERO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Detergenţi;preparate şi substanţe, toate
pentru spălat; preparate pentru condiţionarea
ţesăturilor, substanţe de înmuiere/balsamuri
pentru ţesături; preparate pentru albire;
preparate pentru îndepărtarea petelor;
preparate de dezodorizare şi împrospătare
pentru utilizare pe îmbrăcăminte şi textile;
săpunuri; săpunuri pentru strălucirea textilelor
(săpunuri de avivare); preparate pentru spălat
haine şi textile de mână; apret pe bază de
amidon; preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive. 
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41 Servicii de divertisment; furnizarea de
informaţii în domeniul îndepărtării petelor şi
spălatul hainelor prin internet; servicii de
divertisment cu privire la îndepărtarea petelor
şi spălatul hainelor; servicii de divertisment de
televiziune; servicii de educaţie, de instruire,
de şcolarizare şi formare; servicii
educaţionale; organizarea de evenimente,
expoziţii, activităţi culturale, concursuri şi
spectacole de scenă; producţie, prezentare şi
distribuţie de programe de televiziune şi de
radio, divertisment interactiv; publicare;
publicare de cărţi şi reviste; furnizarea on-line
de publicaţii electronice (nedescărcabile);
informaţii cu privire la divertisment, scoaterea
petelor şi spălarea hainelor sau educaţie
furnizată on-line dintr-o bază de date de
calculator sau de pe internet; servicii de jocuri
electronice furnizate prin intermediul
internetului; servicii de club; informare,
consiliere şi consultanţă în ceea ce priveşte
serviciile menţionate anterior. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06036
(151) 20.09.2012
(732) S.C.  A.O.T.  ADVANCED

O P T I C A L  T R A N S D U C E R
COMPANY S.R.L., Calea Şerban
Vodă nr. 50, ap. 1, sector 4, 040212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

AOT Advanced Optical Transducer

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010506; 270508;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice,
fotografice, cinematografice, optice, 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;
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; software pentru calculatoare;
aparate pentru măsurarea câmpului electric.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate aceste activităţi sunt destinate
doar pentru propriile produse.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
creare şi menţinere pagină web proprie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06030
(151) 20.09.2012
(732) PAŞCA ALEXANDRU-VLAD, Str.

Izvorului nr. 20, ap. 6, sc. 2, et. 1, Jud.
Cluj, , FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06021
(151) 20.09.2012
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

expertarom

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:050316; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru conservarea
alimentelor; produse de uz industrial pentru
frăgezirea, pentru afumarea cărnii; cartofi
(făina de uz industrial), acid citric; produse de
uz industrial pentru stimularea coacerii;
produse de demulare; emulgatori;
emulsifianţi; preparate enzimatice de uz
industrial; enzime de uz industrial; făina de uz
industrial; gluten cu excepţia celor pentru
papetărie sau menaj; îndulcitori artificiali;
lecitină; substanţe chimice pentru conservarea
alimentelor; zaharină.
2 Coloranţi pentru alimente; coloranţi pentru
băuturi si bere; caramel (colorant alimentar);
malt caramelizat; coloranţi pentru unt;
coloranţi pentru lichioruri; roşu de cosenila;
sofran (colorant); zahăr ars (colorant
alimentar); negru de fum (pigmenţi).
3 Produse aromatice (uleiuri esenţiale-arome
pentru băuturi; arome pentru prăjituri); uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri eterice; esenţă de
mentă (uleiuri esenţiale).
29 Amestecuri cu conţinut de grăsime pentru
tartine; băuturi pe bază de lapte; chipsuri;
grăsime de cocos, ulei şi unt de cocos; compot
de mere; fructe confiate; crochete alimentare;
frişcă; jeleuri şi pulpă de fructe; fructe
congelate, conservate; fructe zaharisite; fructe
conservate în alcool; conserve de fructe; felii
de fructe; salată de fructe; fulgi de cartofi;
gemuri; gelatină şi geluri de uz alimentar;
grăsimi şi jeleuri comestibile; grăsimi
alimentare; iaurt; produse lactate; margarină,
marmelade, miez şi ulei de palmier; migdale
măcinate; nuci preparate; pectine de uz
alimentar; prafuri de ouă; preparate pentru
supă de legume; ulei de rapiţă comestibil;
smântână; stafide uscate; preparate pentru
supe; unt; cremă de unt; unt de arahide; zer;
uleiuri comestibile; zer.
30 Agenţi de îngrosare pentru gătit; amidon de
uz alimentar; arahide şi produse de cofetărie
pe baza de arahide; preparate aromatice de uz
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alimentar; arome altele decât uleiurile
esenţiale; arome pentru prăjituri altele decât
uleiurile esenţiale; arome pentru prăjituri;
arome pentru băuturi; băuturi pe bază de
cacao, de cafea, de ceai, de ciocolată;
bicarbonat de sodiu pentru gătit; biscuiţi;
bomboane; brioşe; budinci; produse din cacao;
arome de cafea; ceai; ciocolată; cremă de ouă
englezească; caramele; lianţi pentru cârnaţi;
sosuri de carne; preparate din cereale; fulgi de
cereale uscate; chifle; decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri; turtă dulce; dulciuri; dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; esenţe
pentru alimentaţie cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale; făină
alimentară; făină de grâu; fondante; frişcă şi
produse pentru stabilizat frişcă; produse de uz
alimentar pentru frăgezit carne; fursecuri;
gheaţă comestibilă; glucoză şi gluten de uz
alimentar; iced tea; indulcitori naturali; menta
pentru utilizare în cofetărie; îngheţată;
îngheţata de iaurt; lianţi pentru îngheţată;
migdale şi pastă de migdale; prafuri pentru
îngheţată; jeleuri de fructe; ketch-up; cacao cu
lapte; cafea cu lapte; ciocolată cu lapte; extras
de malţ pentru alimentaţie şi biscuiţi de malt;
marţipan; pâine; produse de panificaţie; paste
pentru patiserie; paste alimentare; paste pentru
prăjituri; pişcoturi; plăcinte; prăjituri şi prafuri
pentru prăjituri; prajiturici uscate; praline;
pricomigdale; produse de cofetărie; produse
de cofetărie pe bază de migdale; sosuri pentru
salate; sandvişuri; şerbeturi; sosuri pentru
condimente; tarte; arome şi înlocuitori de
vanilie; vanilie; vanilină; zahăr.
31 Produse agricole şi cereale, necuprinse în
alte clase; premixuri din cereale; fructe şi
legume proaspete; malt; tărâţe de cereale şi de
grâu.
32 Băuturi/ băuturi din fructe fără alcool;
extracte din fructe fără alcool; esenţe şi prafuri
pentru fabricarea băuturilor; preparate pentru
fabricarea băuturilor efervescente; siropuri
pentru băuturi; băuturi izotonice; băuturi

nealcoolice; băuturi nealcoolice pe bază de
miere; băuturi pe bază de zer; cocteiluri făra
alcool; pastile, prafuri efervescente şi esenţe
pentru prepararea băuturilor; sucuri de fructe;
limonade/siropuri pentru limonade/ băuturi;
nectaruri de fructe; sarsaparilla; sorbeturi.
33 Extrase de fructe cu alcool; băuturi
alcoolice cu excepţia berii; esenţe şi extracte
alcoolice; băuturi alcoolice cu conţinut de
fructe; bitter; lichioruri; băuturi aperitiv,
distilate, spirtoase; cocktailuri; alcooluri şi
lichioruri digestive; rachiu; rom; vişinată;
votca; whisky.
35 Afaceri comerciale, servicii de import
export, francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri şi management, pentru
domeniul solicitat a fi înregistrat, publicitate
şi reclamă, organizare de expoziţii şi orice
formă de prezentare în scop comercial în
domeniul industriei alimentare.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06037
(151) 20.09.2012
(732) S.C. ROMBAT S.A., Drumul Cetăţii

nr. 4, Jud. Bistriţa-Năsăud, 420129,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

Putem noi ca oameni să creăm azi bateria
de mâine?

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

9 Baterii auto.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06000
(151) 20.09.2012
(732) BESTTOURISM.RO ONLINE

S.R.L., Str. Corbeni nr. 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BestTourism.ro
(591) Culori revendicate:albastru, orange
  
(531) Clasificare Viena:030201; 030224;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05999
(151) 20.09.2012
(732) SW PHARMA LTD, Kyriakou Matsi

nr. 16, clădirea Eagle, etaj 3, 1082,
NICOSIA CIPRU CY

(540)

Sun Wave Pharma

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010302; 270501;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export, lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05998
(151) 20.09.2012
(732) S.C. EMMA'S SORINA IMPEX

S.R.L., Str. Principală nr. 442, judeţul
A r g e ş ,  1 1 7 5 5 0 ,  C O M U N A
PIETROŞANI ROMANIA 

(540)

ALEX & EMMA'S LAND Atelierul de
Incondeiat Ouă

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
maro închis, maro deschis, negru,
albastru, roz
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(531) Clasificare Viena:040521; 080711;
260418; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05997
(151) 20.09.2012
(732) S.C. EMMA'S SORINA IMPEX

S.R.L., Str. Principală nr. 442, judeţul
A r g e ş ,  1 1 7 5 5 0 ,  C O M U N A
PIETROŞANI ROMANIA 

(540)

ALEX & EMMA'S LAND Ferma
Animalelor

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

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030603;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05996
(151) 20.09.2012
(732) S.C. EMMA'S SORINA IMPEX

S.R.L., Str. Principală nr. 442, judeţul
A r g e ş ,  1 1 7 5 5 0 ,  C O M U N A
PIETROŞANI ROMANIA 

(540)

ALEX & EMMA'S LAND Atelierul de
Brutărit

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
galben, negru, gri, maro, roz

  
(531) Clasificare Viena:040515; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05995
(151) 20.09.2012
(732) ROLEA FABIOLA, Bd. Theodor

Pallady nr. 40H, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FABIOLA TURISM

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

  
(531) Clasificare Viena:030709; 260118;

290114;  
(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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05994
(151) 20.09.2012
(732) S.C. ANNE ORIENT TRADING

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 92, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANNE O

(591) Culori revendicate:turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:241511; 250119;

290104;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06010
(151) 20.09.2012
(732) S.C. GOLF MEDIA S.R.L., Str.

General Barbu Vladoianu nr. 26,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ED

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(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 06011
(151) 20.09.2012
(732) S.C. GOLF MEDIA S.R.L., Str.

General Barbu Vladoianu nr. 26,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ED-web.com

(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(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 06012
(151) 20.09.2012
(732) S.C. ROTTA NATURA S.A., Şos.

Brăila DN2B, KM8+900DR, Camera
1, Judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(540)

ELASTOVEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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 06013
(151) 20.09.2012
(732) S.C. ROTTA NATURA S.A., Şos.

Brăila DN2B, KM8+900DR, Camera
1, Judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(540)

VENOLASTIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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 06014
(151) 20.09.2012
(732) POPA STEFAN ALEXANDER, Str.

Bibescu Vodă nr. 2, bl. P5, sc. 2, et. 5,
ap. 25, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) NICA FLORIN, Str. Lunca Bradului
nr. 3, bl. H4, sc. B2, ap. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIRECT RADIO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06015
(151) 20.09.2012
(732) SCA BADEA,  POPA SI

ASOCIATII, Str. Bibescu Voda nr. 2,
bl. P5, sc. 2, et. 5, ap. 25, sector 4,
040152, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORDINUL DESIGNERILOR DIN
ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06016
(151) 20.09.2012
(732) F U N D A T I A  E C O L O G I C A

GREEN, Str. Cuza-Vodă nr. 1, Jud.
Iaşi, 700123, IAŞI ROMANIA 

(540)

SCOALA POSTLICEALA F.E.G.
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06017
(151) 20.09.2012
(732) VIOREL ROMAN, Str. Italiană nr.

13A, judeţul Iaşi, 700083, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Puterea Informaţiei

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260118;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06038
(151) 21.09.2012
(732) MEDIA SERVICE ZAWADA

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 90,
Complexul Multifunctional Grand, et.
8, camera 8.01, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MSZ MEDIA SERVICE ZAWADA

(591) Culori revendicate:negru, albastru
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(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Purtătoare de date de toate tipurile, toate
pre-înregistrate, de asemenea pentru folosire
interactivă; programe de calculator
(înregistrate sau descarcabile); cărţi şi reviste
audio; publicaţii electronice, descarcabile.
16 Publicaţii; material tipărit; cărţi, reviste,
ziare, jurnale, publicaţii periodice, postere,
albume, almanahuri, pamflete, broşuri, foi
volante, tipărituri, tipare, fotografii, calendare,
cataloage, etichete, etichete autoadezive,
supracoperte, coperţi de cărţi şi de documente,
prospecte, publicaţii tipărite, desene, semne de
carte, cărţi de felicitare, materiale instructive
şi de învăţământ, jocuri, jocuri pe tablă,
articole din hârtie şi articole din carton incluse
în aceasta clasă.
35 Servicii de publicitate şi informaţie pentru
terţi, de asemenea on-line; publicarea de
material de presă şi de publicitate inclusiv
închirierea de spaţiu de publicitate; pregătirea
de prezentări audiovizuale şi multimedia în
scopuri publicitare; actualizarea de material
publicitar; închirierea de timp şi spaţiu
publicitar pe mediile publice de comunicaţie;
sondaje de cercetare a pieţei şi de opinie,
marketing de evenimente; crearea de servicii
de informaţii; organizarea de expoziţii, târguri
şi concursuri în scopuri de publicitate şi
promovare a comerţului; servicii cu
amănuntul pentru publicaţii electronice,
înregistrări audio şi video descărcabile,
purtătoare de sunet şi de imagine, software şi
cărţi.
38 Servicii de buletine de ştiri electronice,
servicii de transfer de informaţii, texte,
imagini şi fişiere audio şi video prin
telecomunicaţii folosind platforme şi portaluri
de Internet; sevicii de schimb electronic de
informaţii folosind forumuri pe Internet;
depozitarea şi extragerea electronică de
informaţii sub formă de texte, imagini şi alte

date; răspândirea de filme si înregistrări video
cu caracter educativ, recreativ, sportiv sau
cultural de divertisment; cluburi on-line
referitoare la un anumit subiect.
41 Publicarea de texte (altele decât texte de
publicitate); publicarea de cărţi şi reviste
inclusiv în formă electronică, de asemenea
on-line; publicaţii electronice nedescărcabile;
organizarea şi conducerea de evenimente
educative, recreative şi culturale de
divertisment; organizarea de plebiscite şi
dezbateri; servicii de informaţii referitoare la
cărţi, reviste, evenimente culturale şi de
divertisment, distractive şi de educaţie;
producţia de filme şi înregistrări audio şi/sau
video; servicii reportericeşti, servicii de
reportaje fotografice, servicii de imagistică
digitală.
42 Transformarea de date sau documente din
mediu fizic în mediu electronic;
disponibilizarea către terţi de web-site-uri şi
platforme pe Internet; actualizarea
programelor şi pachetelor de programe de
calculator, securizarea datelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06039
(151) 21.09.2012
(732) MEDIA SERVICE ZAWADA

S.R.L., Calea 13 Septembrie nr. 90,
Complexul Multifunctional Grand, et.
8, camera 8.01, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MSZ Publicaţii de calitate pentru copii
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(591) Culori revendicate:negru, albastru

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

clase:
9 Purtătoare de date de toate tipurile, toate
pre-înregistrate, de asemenea pentru folosire
interactivă; programe de calculator
(înregistrate sau descarcabile); cărţi şi reviste
audio; publicaţii electronice, descarcabile.
16 Publicaţii; material tipărit; cărţi, reviste,
ziare, jurnale, publicaţii periodice, postere,
albume, almanahuri, pamflete, broşuri, foi
volante, tipărituri, tipare, fotografii, calendare,
cataloage, etichete, etichete autoadezive,
supracoperte, coperţi de cărţi şi de documente,
prospecte, publicaţii tipărite, desene, semne de
carte, cărţi de felicitare, materiale instructive
şi de învăţământ, jocuri, jocuri pe tablă,
articole din hârtie şi articole din carton incluse
în aceasta clasă.
35 Servicii de publicitate şi informaţie pentru
terţi, de asemenea on-line; publicarea de
material de presă şi de publicitate inclusiv
închirierea de spaţiu de publicitate; pregătirea
de prezentări audiovizuale şi multimedia în
scopuri publicitare; actualizarea de material
publicitar; închirierea de timp şi spaţiu
publicitar pe mediile publice de comunicaţie;
sondaje de cercetare a pieţei şi de opinie,
marketing de evenimente; crearea de servicii
de informaţii; organizarea de expoziţii, târguri
şi concursuri în scopuri de publicitate şi
promovare a comerţului; servicii cu
amănuntul pentru publicaţii electronice,
înregistrări audio şi video descărcabile,
purtătoare de sunet şi de imagine, software şi
cărţi.
38 Servicii de buletine de ştiri electronice,
servicii de transfer de informaţii, texte,
imagini şi fişiere audio şi video prin
telecomunicaţii folosind platforme şi portaluri
de Internet; sevicii de schimb electronic de

informaţii folosind forumuri pe Internet;
depozitarea şi extragerea electronică de
informaţii sub formă de texte, imagini şi alte
date; răspândirea de filme si înregistrări video
cu caracter educativ, recreativ, sportiv sau
cultural de divertisment; cluburi on-line
referitoare la un anumit subiect.
41 Publicarea de texte (altele decât texte de
publicitate); publicarea de cărţi şi reviste
inclusiv în formă electronică, de asemenea
on-line; publicaţii electronice nedescărcabile;
organizarea şi conducerea de evenimente
educative, recreative şi culturale de
divertisment; organizarea de plebiscite şi
dezbateri; servicii de informaţii referitoare la
cărţi, reviste, evenimente culturale şi de
divertisment, distractive şi de educaţie;
producţia de filme şi înregistrări audio şi/sau
video; servicii reportericeşti, servicii de
reportaje fotografice, servicii de imagistică
digitală.
42 Transformarea de date sau documente din
mediu fizic în mediu electronic;
disponibilizarea către terţi de web-site-uri şi
platforme pe Internet; actualizarea
programelor şi pachetelor de programe de
calculator, securizarea datelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06041
(151) 21.09.2012
(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 CRAIOVA DOLJ
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06048
(151) 21.09.2012
(732) S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L.,

Calea Vitan, nr. 37-39, sect. 3,
031281, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GECOMAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase.
9 Aparate de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare),
extinctoare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06049
(151) 21.09.2012
(732) BOGDANEL LUCIAN-GABRIEL,

Str. Cremenea nr. 2, sc. B, ap. 8, Jud.
Bacău, , BACĂU ROMANIA 

(540)

VOCEA BACAULUI

(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.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06042
(151) 21.09.2012
(732) S.C. SBS BROADCASTING

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

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

(540)

Lumea lui Banciu

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, şi în special ziare, reviste
sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
televiziune; servicii de promovare şi de
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informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio sau
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06058
(151) 21.09.2012
(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)

TABLOUL MEDIATORILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06050
(151) 21.09.2012
(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
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(591) Culori revendicate:roşu (panton
200C), gri (pantone 7544C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(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 06043
(151) 21.09.2012
(732) ELBISCO SOCIETE ANONYME

HOLDING, 21ST km Marathonos
A v e n u e ,  G R - 1 9 0 0 9 ,
PIKERMI-ATTICA GRECIA 

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

(540)

Elite

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu

(531) Clasificare Viena:260418; 270503;
290113;  

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

30 Pesmeţi (gustări din pâine), pâine, grisine,
chipsuri din cereale, biscuiţi, biscuiţi săraţi
(crackers), cereale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06051
(151) 21.09.2012
(732) S.C. CUMCUATL SRL-D, Str.

Izvorului nr. 16, Jud. Vâlcea, ,
RÂMNICU VALCEA ROMANIA 

(540)

ARKADIA

(591) Culori revendicate:roşu închis, bej,
somon

  
(531) Clasificare Viena:090110; 251225;

260118; 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 comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
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gheaţă (toate produsele repertoriate în lista
alfabetică a clasei 30).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (toate serviciile repertoriate
în lista alfabetică a clasei 43).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06060
(151) 21.09.2012
(732) S.C. POWER TOP S.R.L., Str.

Dolomitului nr. 50, camera 2, ,
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)

POWER TOP

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,

conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06044
(151) 21.09.2012
(732) ISBRE WATER AS, Osa, N-5730,

ULVIK NORVEGIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ISBRE - The World's Best Drinking
Water

(300) Prioritate invocată:
 T1212536C/24.08.2012/SG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase, apă naturală
de izvor şi alte băuturi nealcoolice; apă
îmbuteliată; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06061
(151) 21.09.2012
(732) S.C. DRAGSTAR S.R.L., Intrarea

Aurel Vlaicu nr. 13, judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

DRAGSTAR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06062
(151) 21.09.2012
(732) S.C. ZONA BALCANILOR S.R.L.,

Str. Haga nr. 4, Demisol, ,
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)

BALCANII SI EUROPA

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06063
(151) 21.09.2012
(732) NECHIFOR MARIANA-SONIA,

Str. Mehedinţi nr. 50-52, ap. 11,
judeţul Cluj, , CLUJ -NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

REDACTIA DE STIRI

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06064
(151) 21.09.2012
(732) NECHIFOR MARIANA-SONIA,

Str. Mehedinţi nr. 50-52, ap. 11,
judeţul Cluj, , CLUJ -NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

REVISTA BULEVARD

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 06045
(151) 21.09.2012
(732) STS INT'L S.R.L., Str. Baltita nr. 10,

bl. 33, sc. 1, et. 3, sector 4, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

STS

 
(531) Clasificare Viena:270510; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare. 
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
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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 si 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
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06052
(151) 21.09.2012
(732) S.C. STAR MANAGEMENT S.R.L.,

Aleea Stănilă nr. 4, bl.H11, sc.4, et.2,
ap.12, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

PRO ISTORIA FEST

  
(531) Clasificare Viena:070101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06065
(151) 21.09.2012
(732) S.C. EBS EUROPEAN BUSINESS

SERVICE S.R.L., Str. Plopilor nr. 15,
ap. 2, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

CAREER JOURNAL

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06053
(151) 21.09.2012
(732) S.C. PERGAMON RD S.R.L., Str.

Câmpeneşti nr. 3/B, Jud. Cluj, 407035,
APAHIDA ROMANIA 

(540)

P PERGAMON

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290104;  
(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);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, echipamente,
maşini şi utilaje de finisare tipografica.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06054
(151) 21.09.2012
(732) S.C. PERGAMON RD S.R.L., Str.

Câmpeneşti nr. 3/B, Jud. Cluj, 407035,
APAHIDA ROMANIA 

(540)

DG CREASE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290104;  
(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);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, echipamente,
maşini şi utilaje de finisare tipografică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06046
(151) 21.09.2012
(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)

ZOOM BIZ

 (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; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06047
(151) 21.09.2012
(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 BIZ

  
(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; organizare de călătorii.
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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 06055
(151) 21.09.2012
(732) S . C .  G R A N I T E X

INTERNATIONAL S.R.L., Sat
Sustiu, nr. 2, Jud. Bihor, , COMUNA
LUNCA ROMANIA 

(540)

G granitex INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270505; 270521;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06040
(151) 21.09.2012
(732) ANTON WIRTH, Kravogelstr. 60,

81249, MUNCHEN GERMANIA 

(540)

Rompower

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06056
(151) 21.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

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

(540)

POVESTEA UNUI TATUAJ

  
(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
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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 06057
(151) 21.09.2012
(732) S.C. ERVAN TRUST S.R.L., Str.

Cuza Vodă nr. 104B, Jud. Neamţ, ,
TÂRGU NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

ERVAN TRUST

(531) Clasificare Viena:260418; 261125;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice,
inclusiv cauciuc brut sau semifabricat, cauciuc
durificat (ebonită), cauciuc lichid, cauciuc
sintetic, clapete de cauciuc, cordoane din
cauciuc, garnituri.
42 Creare şi menţinerere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06116
(151) 24.09.2012
(732) S . C .  A A A  I N T E R - T E C H

SECURITY S.R.L., Str. Siretului nr.
1, ap. 1, judeţul Sibiu, 550403, SIBIU
ROMANIA 

(540)

AAA INTER TECH SECURITY
 
(531) Clasificare Viena:010104; 230125;

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

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi şi
servicii privind sistemele de securizare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06066
(151) 24.09.2012
(732) S.C. LEONARDO S.R.L., Str. Panait

Cerna nr.26-28, jud. Bihor, 410519,
ORADEA ROMANIA 

(540)

MISS LEONARDO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii legate de organizarea şi
desfăşurarea de evenimente cultural-educative
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 06106
(151) 24.09.2012
(732) MIRELA MEIŢĂ, Calea Călăraşilor

nr. 174, bl. 58, ap. 19, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THEARTOFLIVING

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06107
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

vită de făgăraş

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030402; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06108
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

vită de făgăraş

(591) Culori revendicate:verde, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030411;

030703; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din

carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06067
(151) 24.09.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache

Protopopescu nr. 1, etaj 2, ap. 6, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HELLO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

(210) M 2012 06068
(151) 24.09.2012
(732) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache

Protopopescu nr. 1, etaj 2, ap. 6, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Welcome imobiliare

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

clase:
36 Asigurări imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06093
(151) 24.09.2012
(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)

ZOOMBIZ

  

(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; ambalarea 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06080
(151) 24.09.2012
(732) S.C. SPEED MOTOR S.R.L., Str.

Lahovary nr. 5-7, judeţul Galaţi,
800016, GALAŢI ROMANIA 

(540)

ZOD!AR, LIVE MUSIC & MORE
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

alb
  
(531) Clasificare Viena:241725; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06081
(151) 24.09.2012
(732) S.C. TOTAL DEFENDER 2012

SRL-D, B-dul Elisabeta nr. 7, camera
nr. 5, judeţul Constanţa, 900733,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

TDF TOTAL DEFENDER 2012

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030717;

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

clase:
45 Servicii de protecţie şi securitate, escortă,
pază nocturnă, cercetare privind persoanele
dispărute.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06109
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

pui de făgăraş
(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06094
(151) 24.09.2012
(732) S.C. ARMOR SECURITY SRL-D,

Str. Frunzei nr. 7, et. P, ap. 6, Jud.
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

ARMOR SECURITY

(531) Clasificare Viena:230125; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind sistemele de securitate (pază şi
ordine).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06082
(151) 24.09.2012
(732) ADRIAN GELU GLOGOVETAN,

Str. Iulian Grozescu nr. 4-6, sc. C, et.
2, ap. 8, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

ARAD BIKE RACE

(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 06095
(151) 24.09.2012
(732) NICULCEA CRISTIAN OVIDIU,

Alea Negoiu nr. 8 D, ap. 16, Jud. Cluj,
400676, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

8imarket

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06110
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

pui de făgăraş
(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030411;

030703; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06083
(151) 24.09.2012
(732) S.C. HYPERION SECURITY

S.R.L., Str. Nufărului nr. 37, bl. D123,
ap. 15, judeţul Bihor , , ORADEA
ROMANIA 

(540)

S.C. HYPERION SECURITY S.R.L.

(591) Culori revendicate:albastru închis,
bleo, alb, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:010109; 010112;

240115; 260105; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

(210) M 2012 06084
(151) 24.09.2012
(732) DOBI ALEXANDRU PETRE, Str.

G-ral Ion Dragalina nr. 2, ap. 8,
judeţul Cluj, 400024, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

LA GAZETTE

  
(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 06096
(151) 24.09.2012
(732) S.C. MEMORIAL ASSISTANCE

S.R.L., Str. Puţul lui Zamfir nr. 45-47,
sector 1, 011682, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Plan Funerar

(531) Clasificare Viena:030711; 030716;
270501;  

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

36 Afaceri financiare.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii funerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06085
(151) 24.09.2012
(732) MOMENTOS S.R.L., Str. Grâului nr.

27, et. 2, camera 40, jud. Sibiu,
550039, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

SIBIU WEDDING DAYS

(591) Culori revendicate:roz, albastru

  
(531) Clasificare Viena:241125; 260118;

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;
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fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06111
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ouă de făgăraş

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:080711; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06097
(151) 24.09.2012
(732) RADUT CATALIN FLORIAN, Str.

Toamnei nr. 108, sector 2, 020715,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DRACULEA

  
(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 06098
(151) 24.09.2012
(732) RADUT ANDREEA MAGDALENA

PARMENA, Str. Toamnei nr. 108,
sector 2, 020715, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARMENA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 06086
(151) 24.09.2012
(732) S.C. MEAT MARKET & FOODS

S.R.L., Str. Amiral Balescu nr. 20, sc.
A, parter, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MERCADO

(531) Clasificare Viena:030402; 030413;
050311; 050917; 051105; 080312;
260118;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
42 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 06112
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

OUĂ de făgăraş

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

270509;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06099
(151) 24.09.2012
(732) S . C .  A U G S B U R G

INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.,
Str. Nicolae Apostol nr. 2-4, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUGSBURG SHOP PARTENER
AUGSBURG INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

290112;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06088
(151) 24.09.2012
(732) KIRA BENIAMIN, Str. Griviţei nr.

1, judeţul Satu Mare, 440101, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

Jurnalul Sătmărean

  
(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 06069
(151) 24.09.2012
(732) S.C. AMID SECURITY S.R.L., Str.

Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3, bl.
108, sc. 3, etaj 6, ap. 113, camera 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMID SECURITY

(591) Culori revendicate:bej, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06100
(151) 24.09.2012
(732) S.C. FERTILIS S.R.L., Valea

Cascadelor nr.19G, sector6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

APRI USI & PARCHET

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:070301; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 06113
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ouă de făgăraş
(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:030402; 030411;

030703;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06114
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

brânză de făgăraş
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:190103; 190303;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06101
(151) 24.09.2012
(732) S.C. SONIMPEX SERV COM

S.R.L., Aleea Baraj Cucuteni nr. 4, bl.
M5A, sc. 1, ap. 10, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Topoloveni Magiun de prune

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:010307; 270107;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06102
(151) 24.09.2012
(732) DUMITRU COSMIN, Bd. Tomiş nr.

309, bl. 10B, sc. A, ap. 9, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

CAPRICCIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06115
(151) 24.09.2012
(732) AVICOLA FAGARAS S.R.L., Sat

Calbor nr. 249, Judeţul Braşov, ,
COMUNA BECLEAN ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

brânză de făgăraş
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(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:030402; 030411;

030703; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii veterinare; servicii de îngrijire
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 06103
(151) 24.09.2012
(732) S.C. IHY IZOLI S.R.L., Str.

Tineretului nr. 37, Camera 1, judeţul
Constanţa, , MEDGIDIA ROMANIA

(540)

SXN

(531) Clasificare Viena:090121; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06104
(151) 24.09.2012
(732) S.C. IHY IZOLI S.R.L., Str.

Tineretului nr. 37, Camera 1, judeţul
Constanţa, , MEDGIDIA ROMANIA

(540)

GnS raw

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030503;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06089
(151) 24.09.2012
(732) KIRA BENIAMIN, Str. Griviţei nr.

1, judeţul Satu Mare, 440101, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

Jurnalul de Satu Mare
 
(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 06105
(151) 24.09.2012
(732) S.C. IHY IZOLI S.R.L., Str.

Tineretului nr. 37, Camera 1, judeţul
Constanţa, , MEDGIDIA ROMANIA

(540)

VIVALDI

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06090
(151) 24.09.2012
(732) KIRA BENIAMIN, Str. Griviţei nr.

1, judeţul Satu Mare, 440101, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

Jurnalul de Nord-Vest

  
(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 06091
(151) 24.09.2012
(732) S.C. CERINO S.R.L., Str. Alexandru

Vlahuţă nr. 18, judeţul Timiş, 305500,
LUGOJ ROMANIA 

(540)

CERINO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării. 
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06117
(151) 24.09.2012
(732) S.C. AXA PORCELAINE S.R.L.,

Str. Iederei nr. 5, Judeţul Alba, ,
ALBA-IULIA ROMANIA 

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

(540)

AXA PORCELAINE

  

(531) Clasificare Viena:270501; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase, inclusiv boluri de sticlă, bomboniere,
borcane, borcane pentru prăjiturele, vase
pentru bucătărie, servicii de cafea, căni,
carafe, boluri pentru ceai, servicii de ceai,
ceainice, produse ceramice pentru menaj,
ceşti, cristaluri (sticlărie), cupe, cupe pentru
fructe, cutii de sticlă, dopuri din sticlă, farfurii,
farfurioare, flacoane de sticlă (recipiente),
oliviere, opal, pahare de opal, pahare fără
picior, porţelanuri, salatiere, servicii (veselă),
servicii pentru picnic (veselă), sticle, sticle de
culoarea opalului, vase, veselă, vase de aşezat
în mijlocul meselor.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06092
(151) 24.09.2012
(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)

WOWBIZ

(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.
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39 Transport; ambalare şi depozitare marfuri
- 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06118
(151) 24.09.2012
(732) ANCA DANIEL GHEORGHE, Str.

Baciului nr. 52B, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

ristorante NEPTUNUS

  
(531) Clasificare Viena:020122; 031101;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară inclusiv
cafenele, cafenele-restaurant, servicii de

catering, închiriere de scaune, mese, veselă şi
lenjerie de masă, restaurante cu autoservire,
restaurante cu servire rapidă (snack- baruri),
restaurante (servirea mesei).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06070
(151) 24.09.2012
(732) S.C. DR.KOCHER S.R.L., Str.

Baicului nr. 82, sector 2, 021784,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:260116; 261325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsea care conţine turmalină.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06071
(151) 24.09.2012
(732) S.C. DR.KOCHER S.R.L., Str.

Baicului nr. 82, sector 2, 021784,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INFRA ROT Infrarotheizung - wie die
Sonne

(591) Culori revendicate:negru, roşu, orange

  
(531) Clasificare Viena:250707; 270502;

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

clase:
11 Panouri radiante infraroşu pentru încălzire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06072
(151) 24.09.2012
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ULTIMA EDIŢIE

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06087
(151) 24.09.2012
(732) S.C. WARP SOFTWARE GRUP

S.R.L., Calea Rahovei nr. 299, bl. 2,
sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WARPSOFT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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38 Telecomunicaţii.
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 06119
(151) 25.09.2012
(732) S . C .  M I R U N E T T E

INTERNATIONAL EDUCATION
S.R.L., Bd. Pache Protopopescu nr.
81, et. 1, sector 2, 021408,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mirunette Language Competition

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06125
(151) 25.09.2012
(732) GLIJIN VICTOR PETRUT, Str.

Livezilor nr. 36F, Jud. Ilfov, 077135,
SAT MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

MOBOX

  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06131
(151) 25.09.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(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)

GLENMARK HEMOROEASY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente alimentare pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide
(solicităm protecţie pentru toate bunurile
incluse în lista alfabetică a clasei 5 a
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06132
(151) 25.09.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(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)

FEEL GOOD HEMOROEASY G
Glenmark

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

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

250119; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente alimentare 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.
(solicităm protecţie pentru toate bunurile
incluse în lista alfabetică a clasei 5 a
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06133
(151) 25.09.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(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)

Life Complete G Glenmark
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(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor. (solicităm protecţie pentru toate
bunurile incluse în lista alfabetică a clasei 3 a
Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
alimentare 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. (solicităm protecţie pentru toate
bunurile incluse în lista alfabetică a clasei 5 a
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06134
(151) 25.09.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(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)

LIFE COMPLETE G Glenmark

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

260418;  
(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. (solicităm
protecţie pentru toate bunurile incluse în lista
alfabetică a clasei 3 a Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
alimentare 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. (solicităm protecţie pentru toate
bunurile incluse în lista alfabetică a clasei 5 a
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06126
(151) 25.09.2012
(732) PETROVICI DORU FLORIN,

Intrarea Răsuri nr. 14, Jud. Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(732) FILDAN SORIN CONSTANTIN,
Str. M8, nr. 12, Jud. Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(540)

PERFECT DENT 1

(591) Culori revendicate:albastru închis
(pantone 5395C), alb, negru (pantone
Black C), oliv închis

  

(531) Clasificare Viena:270509; 270515;
290115;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
44 Servicii medicale.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 06120
(151) 25.09.2012
(732) S.C.  COMPACT SILVER

SECURITY S.R.L., Str. Avram
Iancu, bl. H3, ap. 8, Judeţul
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

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

(540)

COMPACT SILVER SECURITY



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

(591) Culori revendicate:gri, galben

  
(531) Clasificare Viena:240115; 260305;

261108; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport securizat. 
41 Cursuri de pregătire şi formare
profesională pentru persoanalul de pază.
45 Servicii de securitate pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06135
(151) 25.09.2012
(732) S.C. ROMA ANTICA S.R.L., Str.

Mihai Viteazul nr. 399, judeţul
Braşov, , HĂRMAN ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PENSIUNEA ROMA ANTICA

  
(531) Clasificare Viena:020101; 070124;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06127
(151) 25.09.2012
(732) GALANI MIHAELA, Str. Traian nr.

64, bl. K3, sc. D, et. 8, ap. 142, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) GALANI LUMINITA, Str. Traian nr.
64, bl. K3, sc. D, et. 8, ap. 142, Jud.
Co n s t a n ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Gemelli The culture of handmade shoes

(591) Culori revendicate:mov (pantone
260C), gri metalizat (pantone 435C),
alb (pantone 434C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

290101; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse realizate
din aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane şi valize;
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice şi
articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 06136
(151) 25.09.2012
(732) S.C. VINALCOOL S.A., Şos.

Bucureşti nr. Km 5, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

DOLCE MARIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06123
(151) 25.09.2012
(732) LES GASTRONOMES S.R.L., Bd.

Timisoara nr.100 G, etaj 1, biroul 1,
sector 6, 061327, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

A. Dumetrier

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din

cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06121
(151) 25.09.2012
(732) SCHIOPOTA SIMONA DANIELA,

Aleea Poiana Ruscai nr. 1, et. 2, ap.
12, 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)

HITCH&MOSHER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

(591) Culori revendicate:galben, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06128
(151) 25.09.2012
(732) S.C. BIOMASTER INDUSTRY

S.R.L., Şos. Mihai Bravu nr. 107-119,
bl. E1, sc. 5, et. 2, ap. 142, camera 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S.C. Biomaster INDUSTRY S.R.L.

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050314; 241517;

270508; 270509; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării

alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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 06122
(151) 25.09.2012
(732) SPATARU BOGDAN MARIAN,

Str. 1 Decembrie nr. 1, Judeţul Buzău,
125200, POGOANELE ROMANIA 

(540)

AFACERI PROFITABILE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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
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radio şi/sau TV (programe şi generice şi/sau
TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiul
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 06129
(151) 25.09.2012
(732) RADUT CATALIN FLORIAN, Str.

Toamnei nr. 108, sector 2, 020715,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

puzzle it

(591) Culori revendicate:verde, mov,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06130
(151) 25.09.2012
(732) G L E N M A R K

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44,
Complex Băneasa Business &
Technology Park, Corp B, Intrarea B2,
et. 1, sector 1, 013696, BUCURESTI
ROMANIA 

(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)

FEEL GOOD Starea ta de bine G
Glenmark

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

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

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 9/2012/39

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. (solicităm protecţie pentru toate
bunurile incluse în lista alfabetică a clasei 3 a
Clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
alimentare 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. (solicităm protecţie pentru toate
bunurile incluse în lista alfabetică a clasei 5 a
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06073
(151) 24.09.2012
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
n r .191 ,  sec to r  1 ,  010565 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPAŢIUL DECIZIILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06124
(151) 25.09.2012
(732) DR LENTILA OPTICS S.R.L., Str.

Strandului nr. 20, bl. 20A, sc. B, ap. 2,
Judeţul Sibiu, 550068, SIBIU
ROMANIA 

(540)

DrLentila

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
dispozitivelor optice de vedere şi anume cu
ochelari, rame de ochelari, ochelari de soare şi
lentile de contact, (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, în special pe şi prin
intermediul internetului; consultanţă
economică şi marketing pentru terţi;
consultanţă în organizare şi conducerea de
întreprinderi, în special pentru francizori.
44 Servicii oferite de un optician (medicale).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06074
(151) 24.09.2012
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobanţilor
n r .191 ,  sec to r  1 ,  010565 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUMEA ALTFEL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06075
(151) 24.09.2012
(732) S.C. A.B.C. EURODENT S.R.L.,

B-dul 1 Mai nr. 35, bl. C13, sc. B, ap.
54, sector 6, 061626, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NOVANTIS DENTAL CLINIC

(591) Culori revendicate:alb, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 06149
(151) 26.09.2012
(732) KYK CORPORATION LTD,

4 3 - 2 - 5 0 9  N i s i - K u ,  O h t o r i
Maka-Machi, 2-CHO, Sakai-City, ,
OSAKA JAPONIA 

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

(540)

KYK

  
(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
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excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06150
(151) 26.09.2012
(732) GULF WORLDWIDE BEARINGS

FZE, Casuta Poştală 261626, Jebel
Ali, , DUBAI EMIRATELE ARABE
UNITE 

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

(540)

D-TEC

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06137
(151) 26.09.2012
(732) B A D E A  C O N S T A N T I N A

CARMEN, Str. Panselelor nr. 15,
Judeţul Ilfov, , BUFTEA ROMANIA

(540)

Demulator UW

  
(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) destinate industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06138
(151) 26.09.2012
(732) B A D E A  C O N S T A N T I N A

CARMEN, Str. Panselelor nr. 15,
Judeţul Ilfov, , BUFTEA ROMANIA

(540)

Corector D 80

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
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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) destinate industriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06151
(151) 26.09.2012
(732) S.C. GISCAD S.R.L., Str. Faleza

Sud, bl. 68, sc. A, ap. 5; Jud. Arad, ,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

GISCAD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06161
(151) 26.09.2012
(732) SCA BUDUŞAN ŞI ASOCIAŢII,

Str. Londra nr. 25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUDUSAN SI ASOCIATII

(591) Culori revendicate:grena, auriu

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
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 06139
(151) 26.09.2012
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

NIBIX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare,
suplimente nutritive; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide
(această cerere intenţionează să acopere toate
produsele incluse în lista alfabetică a acestei
clase).
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou
(aceasta cerere intenţionează sa acopere toate
produsele incluse in lista alfabetica a acestei
clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06152
(151) 26.09.2012
(732) NATURE COLOURS S.R.L., Str.

Câmpia Libertăţii 46, sector 3,
030961, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NATURE COLOURS World Choice

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010501; 010506;

260201; 270503; 270515; 290113;  
(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.
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 06173
(151) 26.09.2012
(732) S.C. SUPREMIA GRUP S.R.L., Str.

Calea Ciugudului nr. 7, jud. Alba,
510382, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

GELPLUS

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
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silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06162
(151) 26.09.2012
(732) S.C. MEAT MARKET & FOODS

S.R.L., Str. Amiral Balescu nr. 20, sc.
A, parter, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VACAMUUU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06140
(151) 26.09.2012
(732) S.C. PRETURI PENTRU TINE

S.R.L., Aleea Botorani nr. 3, bl. V35,
sc.1, et.6, ap. 21, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

PPT

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

  
(531) Clasificare Viena:040504; 040505;

250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06141
(151) 26.09.2012
(732) S.C. SATUL PRUNILOR S.R.L.,

Str. Nanu Muscel nr. 8, parter, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SATUL PRUNILOR

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:070311; 261108;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06153
(151) 26.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

GHEROI
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06142
(151) 26.09.2012
(732) PELLICER REQUENA EMILIO,

Cetăţean cu rezidenţă în România Str.
Valsanesti nr. 3, bl. A, ap. 10, sector 3,
Bucureşti, ,  SPANIA 

(540)

LANCAR
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(531) Clasificare Viena:010501; 270502;
270503;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06154
(151) 26.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06163
(151) 26.09.2012
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

upc info HD

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
298C,2736C)

  
(531) Clasificare Viena:050519; 050521;

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

clase:
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06143
(151) 26.09.2012
(732) S.C. RIVIERA REZIDENCE

S.R.L., Str. M. Eminescu nr. 1-4,
Judeţul Bistriţa-Năsăud, 420076,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06174
(151) 26.09.2012
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI 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)

romstal Incredibil de accesibil!

(591) Culori revendicate:albastru, alb, citron

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270521;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburilor, de gătit, frigorifrice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06155
(151) 26.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

KURANT VODKA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06164
(151) 26.09.2012
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

upc info

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
298C,2736C)

  
(531) Clasificare Viena:050519; 050521;

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

clase:
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06144
(151) 26.09.2012
(732) S.C. CANGUARD SECURITY

S.R.L., Str. E nr. 96F, Judeţul
Constanţa, , OVIDIU ROMANIA 

(540)

CANGUARD SECURITY SERVICIUL
PAZA SI PROTECTIE

  
(531) Clasificare Viena:030515; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
42 Crearea şi menţinerea pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06156
(151) 26.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06175
(151) 26.09.2012
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI 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)

romstal BUY BACK program

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburilor, de gătit, frigorifrice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06157
(151) 26.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

SAMJENE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export.
39 Distribuţie; reţea de distribuţie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06165
(151) 26.09.2012
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

upc info

(591) Culori revendicate:alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:050519; 050521;

270524; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06176
(151) 26.09.2012
(732) S.C. COOL MUSIC S.R.L., Str.

Cicero nr. 109B, bl. V2, sc. 2, ap. 4,
jude ţul  Mehedin ţ i ,  220021,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(740) ING. NICOLAE SPRINCEANU
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Str. Gheorghe
Ionescu Sişeşti nr. 96, bl. E 2, sc. 1,
ap. 8, Jud. Mehedinţi DROBETA
TURNU SEVERIN

(540)

IEFTINICA

(591) Culori revendicate:crem (pantone
7499C), roşu (pantone 485C), verde
(pantone382C)

  
(531) Clasificare Viena:050105; 050116;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din domeniul cosmetic, articole de
menaj, produse sanitare, preparate pentru
spălat şi curăţat, produse de tutun (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06166
(151) 26.09.2012
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

upc info HD

(591) Culori revendicate:alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:050519; 050521;

270524; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06145
(151) 26.09.2012
(732) M O D A R O M  S O C I E T A T E

C O O P E R A T I V A
MESTESUGAREASCA, B-dul
Eroilor nr. 17, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Elitte Bijou

(591) Culori revendicate:auriu, negru

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06167
(151) 26.09.2012
(732) BÂRSAN PAUL, Str. Ştefan cel Mare

nr. 19, judeţul Neamţ, 615200,
TÂRGU NEAMŢ ROMANIA 

(540)

ELENIA TOUR
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:071110; 260418;

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

clase:
39 Transport auto de mărfuri şi persoane;
servicii oferite de o agenţie de turism.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06146
(151) 26.09.2012
(732) S.C. IMOBILIAR CONSTRUCT

S.R.L., Bdul. Nicolae Bălcescu nr. 33,
Bloc CAMELIA, parter, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

RESTAURANT B BUZĂU

(591) Culori revendicate:maro, bej, alb

  
(531) Clasificare Viena:030101; 270508;

270521; 290113;  
(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 06147
(151) 26.09.2012
(732) S.C. IMOBILIAR CONSTRUCT

S.R.L., Bdul. Nicolae Bălcescu nr. 33,
Bloc CAMELIA, parter, Judeţul
Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

COMPLEX BUZĂU NORD

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06159
(151) 26.09.2012
(732) S.C. GALERIILE ARTMARK

S.R.L., Str. C.A. Rosetti nr. 5, corp A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Artmark live

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:160104; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv vânzarea la licitaţie,
expoziţii cu vânzare şi vânzarea prin internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06168
(151) 26.09.2012
(732) S.C. BLEIDINGER PENCILS

S.R.L., Str. Ştrandului nr. 17B, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(540)

Bleidinger Pencils

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:020914; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06178
(151) 26.09.2012
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

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

(540)

PhotoPASS

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (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 06169
(151) 26.09.2012
(732) S.C. ERTEC IDEAL GRUP S.R.L.,

Sos. Afumaţi, nr. 86, complex
comercial Smart Expo Construct,
stand B18-B21, jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

E-IDEAL

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:261113; 261125;

270503; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 06160
(151) 26.09.2012
(732) SCA BUDUŞAN ŞI ASOCIAŢII,

Str. Londra nr. 25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUDUSAN SI ASOCIATII

(591) Culori revendicate:bej, bordo
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 06148
(151) 26.09.2012
(732) ANDRAS JANOS, Brădesti nr. 12E,

Judeţul Harghita, , BRADESTI
ROMANIA 

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

(540)

AUTO & CAMION SUPERMARKET

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

  
(531) Clasificare Viena:270503; 290115;  
(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 06170
(151) 26.09.2012
(732) PRISACARU SERBAN MIHAI,

Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 22, bl.
B, ap. B8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CONNBIZZ Connecting Business

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
negru
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(531) Clasificare Viena:020123; 270509;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea a
mărfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 06172
(151) 26.09.2012
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Mendeleev nr. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

XXL BUST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
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 06171
(151) 26.09.2012
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Mendeleev nr. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANASTASIA VALTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜




