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(210) M 2012 03986
(151) 04.09.2012
(732) S.C. BIOFRUCT S.R.L., Str. Iancu

de Hunedoara nr. 69, jud. Harghita, ,
MIERCUREA CIUC 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)

BIO fruct

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

  
(531) Clasificare Viena:050713; 270508;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05278
(151) 30.08.2012
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., Str.

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

(540)
SANYI KONYHA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05345
(151) 30.08.2012
(732) S.C. LAKE ACTIV GROUP S.R.L.,

Str. Câmpia Libertăţii nr. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BARLETTO
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(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:050523; 270501;

270524; 290105;  
(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 05388
(151) 30.08.2012
(732) S.C. COSOSYS S.R.L., Str.

Haiducului nr. 6, judeţul Cluj, 400040,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

CoSoSys

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Produse software (programe pentru
calculatoare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05417
(151) 30.08.2012
(732) S.C. AGROMEC CHERESIG

S.R.L., Sat Cheresig, judeţul Bihor,
417271, COMUNA GIRIŞU DE CRIŞ
ROMANIA 

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

(540)

MERITA BIO

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

  
(531) Clasificare Viena:050713; 050722;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte. 
30 Oţet, sosuri.
31 Fructe şi legume proaspete.
32 Băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte
produse pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05421
(151) 31.08.2012
(732) DECEAN EMESE MARIA, Str.

Zold Peter nr. 4, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA-CIUC ROMANIA 

(540)

carne şi mezeluri decean Mereu proaspăt!
hus es hentesaru

(591) Culori revendicate:roşu, maro închis,
maro deschis, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270502; 270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din domeniu (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; lucrări de birou; publicitate.
40 Procesare (prelucrare) carne, produse din
carne-mezeluri, inclusiv carne de pasăre.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05498
(151) 30.08.2012
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PoliSept

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05499
(151) 30.08.2012
(732) BAKK RADU ANDREI, Str.

Constantin Brâncoveanu nr. 56, sc. 3,
ap. 56, judeţul Cluj, 400467, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

CASA PLANTELOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05500
(151) 30.08.2012
(732) S.C. DIASIM STYLE S.R.L., Str.

Prunilor nr. 1/B, judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE 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)

DS diasim style

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
42 Creare şi menţinere site web propriu de
prezentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05501
(151) 30.08.2012
(732) N I C O L A E - D R A G O S

CORCOVEANU, Str. Dealului nr. 6,
bl. F10, sc. 2, et. 4, ap. 38, sector 6, ,
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)

NOBLESSE UNIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05502
(151) 30.08.2012
(732) S.C. ATMOSPHERE DESIGN

FASHION S.R.L., B-dul Ferdinand
nr. 124, bl. O13, sc. 1, ap. 2, sector 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)

BE BOLD, BE BEAUTIFUL, BE YOU



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr.9/2012/36

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
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 05503
(151) 30.08.2012
(732) P A R I C A R U S  L O G I S T I C S

LIMITED, Verenikis 2, Egkomi, P.C.
2413, NICOSIA CIPRU 

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

(540)

CUPON REDUCERE.RO

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

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

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

38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
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 05504
(151) 30.08.2012
(732) BADULESCU AURELIAN, Şos.

Olteniţei nr. 242, bl. 83, sc. 3, et. 2, ap.
49, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BIVOLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; ferme pentru animale; crescătorii
de animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05505
(151) 30.08.2012
(732) S.C. EPOCA RESTAURANT

S.R.L., Str. Alexandru Macedonski nr.
51, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

EPOCA Steak House & Wine Bar

(591) Culori revendicate:maro

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurante,
terase, cafenele, baruri; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05506
(151) 30.08.2012
(732) S.C. SALES CONSULTING S.R.L.,

Str. Plaiului nr. 19, Sat Cârcea, Judeţul
Dolj, , COMUNA CÂRCEA
ROMANIA 

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

(540)

CODY fină şi pufoasă

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:030121;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05507
(151) 30.08.2012
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, 300642, TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

PROFI TE PREMIAZĂ

(591) Culori revendicate:verde, verde închis,
galben, roz, albastru, roşu, crem

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate pentru magazine şi reţele
de magazine, campanii publicitare; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a diferitelor
produse pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod ; servicii
de promovare a vânzărilor; organizarea,
utilizarea şi monitorizarea de programe de

loialitate pentru clienţi şi scheme de
recompensare în scopul promovării vânzărilor;
organizare şi gestionare de programe
comerciale de stimulare a vânzărilor şi
loializare a clienţilor; organizarea şi
gestionarea programelor de loializare a
clienţilor în scopul promovării vânzărilor;
servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi/sau publicitar;
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri sau
stimulente pentru client, în scopul promovării
vânzărilor cu carduri de reducere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05508
(151) 30.08.2012
(732) GOANTA MIHAI-FLORIN, Sat

Harman, str. Sanpetrului nr. 13,
judeţul Braşov, , COM. HARMAN
ROMANIA 

(540)

www.anvelope.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05509
(151) 30.08.2012
(732) S.C. DAB TEHNIC S.R.L., Str.

Plevnei nr. 5A, Cam. 2, judeţul
Braşov, , CODLEA ROMANIA 

(540)

D.A.B. TEHNIC

(591) Culori revendicate:negru, galben, gri

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
42 Crearea şi menţinerea pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05514
(151) 30.08.2012
(732) S.C. CGPB SECURITATE S.R.L.,

Str. Dr. Petrini nr. 10, et. 1, ap. 8,
camera 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CGPB SECURITATE
(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011108; 050307;

240110; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
42 Creare şi menţinere site.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05510
(151) 30.08.2012
(732) S.C. INTERVITT S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 1, judeţul Teleorman,
, ZIMNICEA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

INTERVITT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05511
(151) 30.08.2012
(732) S.C. CICALEX S.A., Str. Abatorului

nr. 1, judeţul Teleorman, ,
POROSCHIA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CICALEX

  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05515
(151) 03.09.2012
(732) URCAN VASILE IOAN, Str.

Republicii nr. 51A, Jud. Cluj, ,
CÂMPIA TURZII ROMANIA 

(540)

URCARN CARNEA ÎN CARE PUTEŢI
AVEA ÎNCREDERE

(591) Culori revendicate:verde, roşu
  
(531) Clasificare Viena:030401; 030418;

090110; 250119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;uleiuri şi grăsimi comestibile; preparate
din carne.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
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din clasa 29 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import-export;
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05512
(151) 30.08.2012
(732) PETROVAN IOAN CALIN, Str.

Nicolae Jiga nr. 48, ap. 3, Jud. Bihor,
, ORADEA ROMANIA 

(732) PETROVAN MARIANA IULIANA,
Str. Nicolae Jiga nr. 48, Jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

restaurant & bar Crema del Mary

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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 05516
(151) 30.08.2012
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

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

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

(540)

ŞUFANĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05513
(151) 30.08.2012
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

Calea Chişinăului nr. 32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA 

(540)

Macht KlasseBatterien

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

clase:
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9 Acumulatori auto.
12 Aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
acumulatorilor auto, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod în magazine
cu vânzare cu amănuntul sau en-gros, prin
comanda pe un site internet sau prin comandă
dintr-un catalog sau prin alte mijloace de
comunicare; servicii import-export; lanţ de
magazine pentru acumulatori auto; servicii ale
unui comerciant on-line, respectiv preluare de
comenzi; servicii de livrare mărfuri şi
facturare, referitoare la acumulatori auto.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri;
distribuţie, toate aceste servicii referitoare la
acumulatori auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05517
(151) 30.08.2012
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Information Management Outsourcing
Cloud

(591) Culori revendicate:portocaliu (orange
021C), albastru (pantone 286C)

  
(531) Clasificare Viena:261125; 270515;

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

clase:

9 Suporturi magnetice de înregistrare,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; lucrări de birou; servicii
de printare de volum mare, date variabile;
facilităţi de printare la cerere.
37 Servicii de asistenţă, instalare, configurare,
mentenanţă destinate întreţinerii şi
funcţionării sistemelor IT.
38 Telecomunicaţii.
39 Servicii de arhivare fizică şi electrică a
documentelor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05518
(151) 30.08.2012
(732) S.C. CLEO COM S.R.L., Str.

Nicolae Julea nr. 8, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

La Rocca

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270514;

270524; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05519
(151) 30.08.2012
(732) S.C. INTELCAD PUBLIMED

S.R.L., Str. Ceaikovski nr. 10, sc. A,
et. 2, ap. 9, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

in cad PUBLIMED

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, producţie publicitară, redactare
şi diseminare de materiale publicitare,
publicitate outdoor, producţie de filme
publicitare; servicii de comercializare en gros
şi en detail, consignaţie prin magazine proprii
sau inchiriate, puncte volante, stradal, pieţe,
târguri, expoziţii de produse agroalimentare;
servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr.9/2012/36

(210) M 2012 05520
(151) 30.08.2012
(732) S . C .  M & C  M U S I C A L

INSTRUMENTS DISTRIBUTOR
S.R.L., Str. Nicolae Iorga nr. 2, bl.
A3, sc. D, et. 2, ap. 12, judeţul Argeş,
, CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

mcmusic
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (aparatură
muzicală), (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
42 Creare şi menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05521
(151) 30.08.2012
(732) S.C. IMOBILIARA STARDUST

S.R.L., Str. Luigi Cazzavillan nr. 17,
etaj cameră 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE VAULT

 (531) Clasificare Viena:050523; 260301;
270502; 270517;  

(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 05522
(151) 30.08.2012
(732) S.C. ROMASIA DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr. 241
A, bloc BVO Center, et. 1, camera 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kunnai

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05523
(151) 30.08.2012
(732) S.C. VOLIO CAFE S.R.L., Str.

Smârdan nr. 43, ap. 12, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FINNISH COCKTAIL & CLUB

(591) Culori revendicate:gri, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:240701; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05524
(151) 31.08.2012
(732) S.C. MOBILE DISTRIBUTION

S.R.L., Bd. Muncii nr. 18, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

încarca.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05548
(151) 31.08.2012
(732) S.C. ROMSYS S.R.L., Str.

Menuetului nr. 12, Bucharest Business
Park, Corp D, et. P&4, sector 1,
013713, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr.70, sector
2, Bucureşti, România BUCURESTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
180C)
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(531) Clasificare Viena:250707; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 05540
(151) 31.08.2012
(732) S.C. MEDIA SUD MANAGEMENT

S.A., Str. Câmpia Islaz nr. 97A, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

cf Craiova Forum

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

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

clase:
16 Publicaţii periodice; hârtie, carton şi alte
produse obţinute din acestea care nu sunt
incluse în alte clase; coperţi de cărţi;
fotografii; hârtie de scris; birotică şi papetărie
(exceptând mobila); manuale; materiale
plastice folosite la împachetat; hârtie igienică,
publicaţii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05549
(151) 31.08.2012
(732) S.C. ROMSYS S.R.L., Str.

Menuetului nr. 12, Bucharest Business
Park, Corp D, et. P&4, sector 1,
013713, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr.70, sector
2, Bucureşti, România BUCURESTI

(540)

(591) Culori revendicate:gri (pantone Cool
Gray 10C)

  
(531) Clasificare Viena:250707; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea

sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 05550
(151) 31.08.2012
(732) S.C. ROMSYS S.R.L., Str.

Menuetului nr. 12, Bucharest Business
Park, Corp D, et. P&4, sector 1,
013713, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr.70, sector
2, Bucureşti, România BUCURESTI

(540)

ROMSYS new frontier group
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
180C, 181C)

  
(531) Clasificare Viena:250707; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 05525
(151) 31.08.2012
(732) S.C.  LIR DATACENTER

TELECOM S.R.L., Şos. Industriilor
nr. 56A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

prot video news
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate.
38 Telecomunicaţii prin internet, stocare şi
difuzare clipuri video.
41 Educaţie pentru profesionişti în
televiziune; instruire personal de
telecomunicaţii, televiziune; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05551
(151) 31.08.2012
(732) S.C. ROMSYS S.R.L., Str.

Menuetului nr. 12, Bucharest Business
Park, Corp D, et. P&4, sector 1,
013713, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr.70, sector
2, Bucureşti, România BUCURESTI

(540)

ROMSYS new frontier group



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr.9/2012/36

(591) Culori revendicate:gri (pantone Cool
Gray 10), roşu (pantone 180C, 181C)

  
(531) Clasificare Viena:250707; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 05526
(151) 31.08.2012
(732) S.C.  LIR DATACENTER

TELECOM S.R.L., Şos. Industriilor
nr. 56A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

professional tvnews
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate.
38 Telecomunicaţii prin internet, stocare şi
difuzare clipuri video.
41 Educaţie pentru profesionişti în
televiziune; instruire personal de
telecomunicaţii, televiziune; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05552
(151) 31.08.2012
(732) S.C. ROMSYS S.R.L., Str.

Menuetului nr. 12, Bucharest Business
Park, Corp D, et. P&4, sector 1,
013713, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr.70, sector
2, Bucureşti, România BUCURESTI

(540)

ROMSYS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr.9/2012/36

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
180C, 181C)

  
(531) Clasificare Viena:270507; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 05553
(151) 31.08.2012
(732) S.C. ROMSYS S.R.L., Str.

Menuetului nr. 12, Bucharest Business
Park, Corp D, et. P&4, sector 1,
013713, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr.70, sector
2, Bucureşti, România BUCURESTI

(540)

ROMSYS

(591) Culori revendicate:gri (Cool Gray
10C), roşu (pantone 181C)

  
(531) Clasificare Viena:250707; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Distribuitoare automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratareainformaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 05532
(151) 31.08.2012
(732) S.C. TELEGRAF S.R.L., Str. Alecu

Russo nr. 88, judeţul Bacău, 600135,
BACĂU ROMANIA 

(540)

S

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

(531) Clasificare Viena:270503; 270519;
290115;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05533
(151) 31.08.2012
(732) S.C. TELEGRAF S.R.L., Str. Alecu

Russo nr. 88, judeţul Bacău, 600135,
BACĂU ROMANIA 

(540)

Pub S

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05554
(151) 31.08.2012
(732) S.C. NOVITA IMPEX S.R.L., Str.

Gheorghe Bariţiu nr. 176, judeţul Satu
Mare, 440135, SATU MARE
ROMANIA 

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

(540)

Paste Novita cu gust excelent Gustă şi vei
spune excelent!
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru
închis, verde, orange, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 061901;

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

clase:
30 Paste făinoase; paste lungi diametre diferite
(spaghete, fidea, lazane, lasti); paste scurte (
macaroane drepte, farfalle, penne, spirale,
scoici, cornetti, fusilli, tăiţei, cus-cus); paste
umplute.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05534
(151) 31.08.2012
(732) MCCORMICK POLSKA S.A.,

Stefanowo, ul. Malinowa 18/20,
05-552, KOSOWSKA WOLKA
POLONIA 

(740) OFICIUL INTERNATIONAL
PATENTMARK, Str. Dr. N. Turnescu
nr. 2, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

Galeo

(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050315; 050721;

270507; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

29 Concentrate de bulion şi concentrate pentru
prepararea supelor, bulioane, supe,
concentrate, conserve de legume, piureuri
vegetale, piureu de tomate, murături, plante
leguminoase conservate, salate de legume,
legume uscate, gătite, conservate, legume
conservate, ierburi de grădină conservate,
ingrediente pentru prepararea bulioanelor şi
supelor, ierburi uscate pentru uz alimentar,
ciuperci, fulgi din legume.
30 Condimente, aglutinanţi pentru gătitul
mâncărurilor, sare, săruri aromatizate, săruri
aromatizate cu legume şi ierburi, muştaruri,
oţeturi, maioneză, ketchup, hrean conservat,
sosuri de condimente, sosuri în stare de pudră,
sosuri special aromatizate, sosuri de tomate,
sosuri pentru salate, garnituri alimentare,
creme, vinegrete.
31 Rădăcini comestibile, cereale, tărâţe,
seminţe de susan, legume şi fructe proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05555
(151) 31.08.2012
(732) CARNU ION, Str. Mureşului nr. 65/,

Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CONCURS TELEVIZAT DE IDEI
PENTRU SALVAT ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05527
(151) 31.08.2012
(732) S.C. SISTEM SOFT NETWORK

S.R.L., Str. Tamaioarei nr. 116, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

protvnews.ro

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

35 Servicii de publicitate.
38 Telecomunicaţii prin internet, stocare şi
difuzare clipuri video.
41 Educaţie pentru profesionişti în
televiziune; instruire personal de
telecomunicaţii, televiziune; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05541
(151) 31.08.2012
(732) S . C .  P L A Z A  M A L L

D E V E L O P M E N T  A N D
MANAGEMENT S.R.L., B-dul
Timişoara nr. 26, Complex Comercial
Plaza România, subsol, biroul BD44A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PLAZA ROMANIA

(531) Clasificare Viena:050313; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; dispozitive de protecţie, de uz
personal, împotriva accidentelor; acumulatori
electrici; aerometre; amplificatoare;
instrumente de alarmă; anozi; antene; maşini
de măsurat şi sortat bani; busole; cartele
magnetice; cartele magnetice de identificare;
desene animate; telefoane; dispozitive
hands-free pentru telefoane; maşini de
facturat; imprimante pentru calculator; lentile
de contact; magneţi; maşini înregistratoare de
încasat; microfoane; modemuri; muzică
descărcabilă;aparate GPS; agende electronice;
melodii (ring tones) descărcabile pentru
telefonul mobil; imagini descărcabile; aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
prelucrarea de informaţii; programe
înregistrate de operare pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; unităţi de disc pentru
computere; carduri bancare magnetice sau
codificate; software pentru calculatoare;
carduri magnetice sau codificate; aparate
pentru citirea cardurilor; carduri electronice
conţinând informaţii; carduri pentru obţinerea
şi stocarea informaţiilor; carduri de memorie;
cartele preplătite de telefon magnetice sau
codificate; carduri de discount magnetice sau
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codificate; colaci de salvare; televizoare;
software pentru jocuri (descărcabil); software
interactiv descărcabil pentru divertisment;
dispozitive portabile de traducere; alarme de
incendiu; case de marcat; îmbrăcăminte
protectoare împotriva accidentelor şi focului;
detectoare de fum; aparate de diagnosticare
(nu în scopuri medicale); etichete electronice
pentru bunuri; brăţări de identificare
magnetice şi codificate; manuşi de protecţie
contra accidentelor; magneţi decorativi;
microfoane; plase de protecţie împotriva
accidentelor; aparate de pontat parcarea;
holograme; semne luminoase sau mecanice
pentru drumuri; panouri publicitare luminoase
sau mecanice; echipament pentru caraoke;
fişiere audio, audio-vizuale şi video
descărcabile.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; (publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; obiecte de
artă gravate şi litografiate; atlase, batiste de
hârtie; bibliorafturi; bilete; calendare;
formulare; plicuri; manuale; mape de birou;
mape pentru documente; pungi pentru
cuptoare cu microunde; maşini de birou pentru
închis plicuri; prosoape de hârtie; prospecte;
pungi şi cutii de ambalaj din hârtie sau
material plastic; maşini de birou de sigilat;
sigilii, ştampile; steguleţe din hârtie; tablouri;
tocătoare de hârtie; felicitări; carduri din

hârtie sau carton (nu magnetice sau
codificate); cartele telefonice pre-plătite (nu
magnetice sau codificate); carduri de credit
sau de debit (nu magnetice sau codificate);
reprezentări grafice; reproduceri grafice;
broşuri; cărţi de vizită; vederi poştale; albume;
flyere; pliante; afişe; voucher-ere din hârtie;
carduri din hârtie sau carton (material tipărit)
pentru cadouri; produse de imprimerie; cărţi
de joc.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; genţi;
rucsacuri; portofele; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie;
îmbrăcăminte pentru animalele de companie;
zgărzi pentru animale.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; costume de
carnaval; costume pentru copii (dress-up
play); costume de baie; costume de dans;
îmbrăcăminte de seară; lenjerie de corp;
uniforme; mănuşi; haine pentru sport; pantofi
de sport; costume de schi; încălţăminte de
schi; combinezoane de schi nautic; articole de
îmbrăcăminte din denim şi piele.
28 Jocuri; jucării; articole de gimnastica şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; jucării
pentru animalele domestice; carusele; leagăne;
tobogane; cutii cu nisip pentru locurile de
joacă; articole de pescuit; echipament de
pescuit; undiţe pentru pescuit; momeli
artificiale pentru pescuit; patine cu role; patine
cu rotile; patine de gheaţă; skateboards;
schiuri; planşe de surfing; sănii (articole de
joacă şi sport); jocuri automate; jocuri
mecanice; taloane de bingo; confetti.
35 Publicitate; servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de
servicii şi producătorii de bunuri, în special în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, în cadrul unui centru
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comercial sau a unui mall, a unei varietăţi de
magazine en detail, precum şi restaurante,
fast-food-uri, săli de cinema, locuri de joacă şi
de îngrijire pentru copii, servicii de
divertisment, educaţie şi sport, saloane de
frumuseţe, servicii bancare, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze comod
bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, pe Internet, a unei varietăţi de retaileri
şi prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clienţilor să vadă şi
să achiziţioneze cât mai comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijoloacelor de telecomunicaţii;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
următoarelor produse: îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul,
accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetarie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi
hrană destinate animalelor de companie,
produse alimentare destinate consumului
uman, băuturi alcoolice şi nealcoolice, apă
îmbuteliată, mobilă, veselă, decoraţiuni pentru
casă, flori, arbuşti, ţigări, scrumiere, chibrituri,
tutun, animale vii, bagaje, genţi, covoare,
carpete, lenjerie de pat şi masă, ceasuri,
ochelari de soare, DVD-uri, CD-uri, aparate
fotografice şi cinematografice, instrumente
pentru fotografiat, instrumente muzicale,
vopsele, lumânări, obiecte de artă, alimente
pentru sugari, scutece pentru sugari, maşini şi
maşini unelte, articole pentru casă şi gradină,
scule şi instrumente de mână acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras,
arme albe, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, software pentru calculatoare,

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

materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor (îndrumări în
conducerea şi administrarea lor) pentru
magazine en gros şi en detail, mall-uri, centre
comerciale; servicii de consiliere referitoare la
promovarea vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea vânzărilor şi a
programelor promoţionale de stimulare a
vânzărilor; organizarea, exploatarea şi
supravegherea de programe de stimulare a
vânzărilor; consultanţă legată de vânzările
promoţionale; urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi; închirierea de standuri pentru
vânzare; organizarea, utilizarea şi
monitorizarea de programe de loialitate pentru
clienţi şi scheme de recompensare în scopul
promovării vânzărilor; servicii de fidelizare a
clienţilor în scop comercial, promoţional şi
publicitar; organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică
discount-uri sau stimulente pentru client, în
scopul promovării vânzărilor; administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul
unui card de membru, sa obţină reduceri la
preţul bunurilor şi serviciilor, ori servicii
îmbunătăţite; organizarea de campanii
publicitare şi de promovare, pentru terţi;
gestiunea afacerilor comerciale pentru
imobiliare, pentru terţi; servicii de control a
stocurilor de marfă; prelucrare administrativă
pentru cereri de mărfuri; servicii de card de
loialitate; servicii de vânzare la licitaţie a
proprietăţilor imobiliare;servicii comerciale
online în cadrul cărora vânzătorul publică



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr.9/2012/36

produsele care urmează a fi licitate, iar
licitaţia are loc pe internet; furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet; compararea
serviciilor de shopping; administraţie
comercială cu privire la licenţierea de bunuri
şi servicii ale altora; servicii de preluare a
apelurilor telefonice pentru abonaţi
nedisponibili; demonstraţii de bunuri; servicii
de reproducere a documentelor; organizarea
de spectacole de modă în scopuri
promoţionale şi/sau publicitare; agenţii de
informaţii comerciale; servicii de layout în
scopuri publicitare; marketing; cercetări în
marketing; studii de marketing; servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); producţia de
filme publicitare; servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal;
dactilografiere; stenografie; compilarea de
statistici; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
mall-uri, centre comerciale, centre de
distracţie, parcuri de distracţie; publicitate
pentru filme cinematografice; intermedierea
de contracte pentru terţi, privind vânzarea şi
cumpărarea de mărfuri; intermedierea de
contracte pentru terţi, privind prestarea de
servicii; servicii de call center, pentru terţi.
36 Asigurări; servicii de asigurări în domeniul
imobiliar; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare; administrarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare de
imobile, şi anume servicii de închiriere,
estimare a bunurilor imobiliare şi finanţare;
agenţii de închiriere proprietăţi imobiliare;
agenţii imobiliare; emiterea de carduri de
credit şi de debit; servicii de emitere de cartele
telefonice; încasări de chirii; concesionări de
bunuri imobiliare; încheiere de contracte de
închiriere; credite pentru contracte de
închiriere; estimări financiare de costuri de
reparaţii; estimări financiare; agenţii de

încasare a creanţelor; curtaj în proprietăţi
imobiliare; emitere de bonuri valorice;
estimări financiare imobiliare; estimări
imobiliare; estimări de obiecte de artă;
consultaţii şi informaţii în domeniul financiar
şi imobiliar; servicii de finanţare; transfer
electronic de fonduri; girare de proprietăţi
imobiliare; împrumuturi cu plată în rate ori pe
bază de amanet; închirieri de apartamente;
închirieri de spaţii pentru birouri; închirieri de
spaţii comerciale; închiriere de spaţii
comerciale în mall-uri; închirieri de proprietăţi
imobiliare; închirieri de exploatări agricole;
împrumuturi pe bază de ipotecă; servicii
financiare legate de ipoteci; finanţarea
împrumuturilor şi ipotecilor; tranzacţii
financiare; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi; investiţii de capital; girare de
imobile; curtaj în bursă; consultaţii şi
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
colectarea de debite din închirierea de
imobile; cumpărarea de proprietăţi imobiliare
pentru alţii; servicii de management pentru
investiţii imobiliare; servicii de oferite de
trusturi de investiţii, holdinguri; servicii de
vânzare şi  cumpărare de valută;
managementul financiar al societăţilor de
portofoliu; servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv carduri
şi voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele
de fidelizare a clienţilor; emiterea de semne de
valoare; evaluări de proprietăţi imobiliare;
banking; home banking; strângerea de fonduri
în scopuri caritabile; furnizarea de fonduri
pentru cumpărarea în rate şi pentru leasing;
servicii de sponsorizare financiară;
împrumuturi financiare; fonduri de investiţii şi
economisire; servicii de închiriere şi leasing
cu privire la bunuri imobiliare; leasing de
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spaţii comerciale; finanţare pentru leasing cu
privire la automobile; finanţare pentru leasing;
sponsorizarea financiară a activităţilor de
divertisment, sportive şi culturale.
37 Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
referitoare la ansambluri rezidenţiale,
mall-uri, centre comerciale, parcuri de
divertisment, centre de divertisment; servicii
de instalare, reparare şi întreţinere de maşini şi
aparate de amuzament; servicii de construire
şi întreţinere a piscinelor; servicii referitoare
la construcţia de clădiri, parcări, drumuri,
poduri, baraje sau linii de transmisie; servicii
de închiriere de echipamente sau material de
construcţii; servicii de reparaţii, şi anume
servicii destinate reconditionării obiectelor în
urma uzurii, defectării, deteriorării sau
distrugerii parţiale (readucerea unui edificiu
sau a altui obiect în starea iniţială); instalarea
şi repararea aparatelor pentru condiţionarea
aerului; instalare şi reparaţii de antrepozite;
instalare şi reparaţii de aparate electrice;
instalare şi reparare de ascensoare; întreţinere,
r e p a r a ţ i i , s p ă l a r e a  ş i  c u r ă ţ a r e a
automobilelor;instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii de birou; instalaţii,
întreţinere şi reparaţii de calculatoare;
repararea şi întreţinerea aparatelor de proiecţie
pentru cinema; curăţarea interiorului
clădirilor; construcţia standurilor de expoziţii
şi magazine; informaţii în domeniul
construcţiilor şi reparaţiilor; supervizarea
lucrărilor de construcţii; curăţarea drumurilor;
demolări de construcţii; curăţarea hainelor;
deratizare; servicii de dezinfectare; curăţatea
la exterior a edificiilor; lucrări de etanşeizare;
instalarea de uşi şi ferestre; servicii de
instalaţii şi reparaţii telefoane; curăţarea
geamurilor; instalare şi reparaţii pentru
instalaţii de încălzire; lucrări de instalaţii;
lucrări de izolare a clădirilor; restaurări de
mobilier şi operă de artă; spălarea edificiilor
în exterior; staţii de service (alimentarea cu
carburant şi întreţinere); construcţii

subacvatice; reparaţii subacvatice; lucrări de
tencuire; zidărie; lucrări de zugrăvit;
consultanţă în materie de construcţii;
spălătorii de maşini; încărcarea cartuşelor
pentru imprimante.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
şi depozitare a mărfurilor; servicii de curierat;
distribuţie şi livrare de bunuri, colete, scrisori;
servicii de localizare şi urmărire pentru colete,
scrisori; antrepozitare; condiţionarea
produselor; informaţii în domeniul traficului,
transportului; depozitarea suporturilor de date
sau a documentelor stocate electronic;
închirierea de depozite; închirierea de
containere de depozitare; servicii de
expediere; servicii de expediţie; închirierea de
locuri de parcare; înmagazinarea; livrarea de
mărfuri; livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă; mesagerie; mutări; servicii de
manipulare şi încărcare a mărfii; stocare;
transport de valori; distribuirea de ziare;
livrarea de flori; transport de călători;
organizarea de călătorii; agenţii de turism;
organizare de circuite turistice şi excursii;
închiriere de maşini; servicii oferite de şoferi;
servicii de remorcare în cazul defectării
vehiculelor; rezervare de locuri pentru
călătorii (transport); servicii de urmărire,
localizare şi monitorizare de vehicule.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; servicii oferite de parcuri
acvatice, parcuri de distracţie şi/sau tematice,
grădini zoologice; servicii de divertisment
oferite prin intermediul toboganelor cu apă;
închiriere de echipamente şi aparate de
divertisment; servicii oferite de săli de jocuri
şi centre de jocuri; divertisment sub forma de
atracţii în parcuri de divertisment; servicii de
divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de divertisment; divertisment sub
forma de prestaţii live făcute de un personaj
animat; furnizare de instalaţii recreative;
oferirea de informaţii în materie de
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divertisment, prin toate canalele de
comunicare; divertisment on-line, radiofonic
şi televizat; producţia de filme (cu excepţia
celor publicitare); servicii de educaţie şi
divertisment pentru copii şi adulţi; activităţi
sportive; lecţii de înot; activităţi pentru timpul
liber şi plăcere desfăşurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
agenţii de bilete; servicii de animatori; agenţii
de modele pentru artişti; servicii oferite de
biblioteci şi biblioteci mobile; scrierea de
texte, altele decât cele publicitare; publicare
de cărţi, ziare, reviste, manuale, instrucţiuni,
pliante, afişe; servicii de publicare de texte,
altele decât textele publicitare; publicare
on-line; servicii de casino; servicii de cinema;
cluburi de noapte; cluburi de sănătate; servicii
oferite de cluburi (educaţie sau divertisment);
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive;
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment; organizarea de
concursuri şi evenimente sportive; închirierea
de decoruri pentru spectacole; servicii de
discotecă; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
exploatarea terenurilor de golf; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau
educative; proiecţii de filme cinematografice;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de loterii, tombole; organizarea de
baluri, de petreceri, de carnavaluri, de
concursuri de frumuseţe, în scopuri de
divertisment; organizarea de concerte;
planificarea de recepţii (servicii de
divertisment); informaţii în materie de
recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea de
locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; exploatarea instalaţiilor sportive;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; servicii de traducere;

furnizarea de servicii educaţionale şi de
divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă; locuri de joacă pentru
copii; servicii de educaţie şi divertisment
oferite în grădiniţe şi centre after school;
î n c h i r i e r e a  d e  f i l m e
cinematografice;distribuire de filme
cinematografice; circuri; servicii oferite de un
disc- jockey; organizarea de spectacole de
modă în scopul de divertisment; servicii de
layout, nu în scopuri publicitare; producţia de
emisiuni radio şi tv; servicii de karaoke
(exploatarea echipamentelor de karaoke);
închirierea de jucării; organizarea de
competiţii online; închirierea de stadioane;
închirierea de echipament pentru sport, cu
excepţia vehiculelor; servicii de fitness;
servicii oferite de un antrenor personal;
informare via hot-lines sau call-centers în
domeniul educaţiei şi al divertismentului;
jocuri de noroc, pariuri, pariuri sportive;
închiriere de aparate pentru cazino şi aparate
de jocuri; exploatarea de agenţii de pariuri;
închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice; servicii de divertisment şi
educaţie oferite în tabere şcolare; servicii de
fotografiere; organizarea de spectacole cu
laser; servicii oferite de piscine; oferirea de
facilităţi pentru practicarea sporturilor de
iarnă; training (instruire) cu privire la vânzări;
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii de
arhitectură; autentificarea operelor de artă;
artă grafică şi design; programare şi
consultanţă pentru calculatoare; conversia
datelor şi a programelor informatice; crearea,
găzduirea şi întreţinerea site-urilor web pentru
terţi; decoraţiuni interioare; servicii de design
vestimentar; elaborarea de programe de
calculator; furnizarea de motoare de căutare
pentru internet; închiriere de calculatoare şi
programe informatice; planificare urbanistică;
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proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date; stilism (estetică
industrială); studiul şi dezvoltarea de noi
produse pentru terţi; servicii de protecţie
împotriva viruşilor informatici; servicii de
scanare; oferirea temporară de sofware
nedescărcabil pentru jocuri de calculator şi
jocuri video; găzduirea de conţinut
multimedia şi de divertisment pentru alţii;
servicii de analiză şi cercetare industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică, şi anume
furnizarea de alimente şi băuturi în baruri,
restaurante, cafenele, cofetării, cantine,
restaurante cu autoservire, restaurante cu
servire rapidă; catering; servicii de cazare
temporară sub forma caselor de vacanţă
(cazare temporară), hoteluri, moteluri,
pensiuni; exploatarea terenului de camping;
rezervări pentru cazări temporare; închiriere
de locuri de cazare temporară; închiriere de
săli de reuniuni; creşe; tabere; închirierea de
echipamente de gătit şi veselă; pensiuni pentru
animale; închirierea de distribuitoare de apă;
închirierea de scaune, mese, feţe de masă şi
îmbrăcăminte pentru scaune, sticlărie;
închirierea de corturi; închirierea de
construcţii transportabile.
44 Servicii medicale pentru oameni; centre de
sănătate; case de convalescenţă; sfaturi
farmaceutice; servicii oferite de un psiholog;
servicii veterinare; servicii de frumuseţe şi
igienă pentru animale de companie; servicii de
frumuseţe şi igienă destinate oamenilor;
închirierea de maşini şi aparate pentru
utilizarea în saloane de frumuseţe; consultanţă
în domeniul cosmeticii; realizarea de
amenajări peisagistice; fizioterapie; servicii de
saună; solarii; servicii de tatuare; băi publice;
băi turceşti; servicii de aromaterapie; servicii
de masaj; servicii de aranjare a florilor;
servicii spa pentru sănătate şi medicină;
servicii de frumuseţe oferite de un spa de
sănătate; închirierea de instalaţii sanitare;
terapii cu laser în scopuri medicinale;

îndepărtarea părului cu laser; tratamente
pentru reducerea greutăţii; servicii de
balneologie (servicii medicale).
45 Servicii juridice; servicii de pază şi
protecţie pentru bunuri şi persoane; închirierea
de îmbrăcăminte; închirierea de rochii de
seara; acordarea de licenţe de proprietate
intelectuală; returnare de obiecte găsite;
servicii de supraveghere pentru copii mici
(baby sitting); servicii de shopping
personalizat, pentru terţi; servicii de lobby (nu
în scopuri comerciale); servicii de supraveghe
pentru animalele de companie (pet sitting);
servicii matrimoniale; servicii de întâlnire;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere; servicii online de reţele sociale;
închirierea de seif-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05535
(151) 31.08.2012
(732) S.C. FIVE TRANSACTIONS AND

RESTRUCTURING S.R.L., Str.
Negustori nr. 12, et. 6, sector 2,
023953, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIVE fit-for-purpose

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260725; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; activităţi de consultanţă pentru
afaceri şi management; activităţi de
contabilitate şi audit financiar; consultanţă în
domeniul fiscal; activităţi de consultanţă în
domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a
opiniei publice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05542
(151) 31.08.2012
(732) S.C.  BUCURESTI MALL

D E V E L O P M E N T  A N D
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Vitan nr. 55-59, Complex Comercial
Bucuresti Mall, et. 2, birou S25A,
sector 3, , 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)

BUCURESTI MALL

 (531) Clasificare Viena:070311; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; dispozitive de protecţie, de uz
personal, împotriva accidentelor; acumulatori
electrici; aerometre; amplificatoare;
instrumente de alarmă; anozi; antene; maşini
de măsurat şi sortat bani; busole; cartele
magnetice; cartele magnetice de identificare;
desene animate; telefoane; dispozitive
hands-free pentru telefoane; maşini de
facturat; imprimante pentru calculator; lentile
de contact; magneţi; maşini înregistratoare de
încasat; microfoane; modemuri; muzică
descărcabilă;aparate GPS; agende electronice;
melodii (ring tones) descărcabile pentru
telefonul mobil; imagini descărcabile; aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
prelucrarea de informaţii; programe
înregistrate de operare pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; unităţi de disc pentru
computere; carduri bancare magnetice sau
codificate; software pentru calculatoare;
carduri magnetice sau codificate; aparate
pentru citirea cardurilor; carduri electronice
conţinând informaţii; carduri pentru obţinerea
şi stocarea informaţiilor; carduri de memorie;
cartele preplătite de telefon magnetice sau
codificate; carduri de discount magnetice sau
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codificate; colaci de salvare; televizoare;
software pentru jocuri (descărcabil); software
interactiv descărcabil pentru divertisment;
dispozitive portabile de traducere; alarme de
incendiu; case de marcat; îmbrăcăminte
protectoare împotriva accidentelor şi focului;
detectoare de fum; aparate de diagnosticare
(nu în scopuri medicale); etichete electronice
pentru bunuri; brăţări de identificare
magnetice şi codificate; manuşi de protecţie
contra accidentelor; magneţi decorativi;
microfoane; plase de protecţie împotriva
accidentelor; aparate de pontat parcarea;
holograme; semne luminoase sau mecanice
pentru drumuri; panouri publicitare luminoase
sau mecanice; echipament pentru caraoke;
fişiere audio, audio-vizuale şi video
descărcabile.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; (publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; obiecte de
artă gravate şi litografiate; atlase, batiste de
hârtie; bibliorafturi; bilete; calendare;
formulare; plicuri; manuale; mape de birou;
mape pentru documente; pungi pentru
cuptoare cu microunde; maşini de birou pentru
închis plicuri; prosoape de hârtie; prospecte;
pungi şi cutii de ambalaj din hârtie sau
material plastic; maşini de birou de sigilat;
sigilii, ştampile; steguleţe din hârtie; tablouri;
tocătoare de hârtie; felicitări; carduri din

hârtie sau carton (nu magnetice sau
codificate); cartele telefonice pre-plătite (nu
magnetice sau codificate); carduri de credit
sau de debit (nu magnetice sau codificate);
reprezentări grafice; reproduceri grafice;
broşuri; cărţi de vizită; vederi poştale; albume;
flyere; pliante; afişe; voucher-ere din hârtie;
carduri din hârtie sau carton (material tipărit)
pentru cadouri; produse de imprimerie; cărţi
de joc.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; genţi;
rucsacuri; portofele; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelărie;
îmbrăcăminte pentru animalele de companie;
zgărzi pentru animale.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului; costume de
carnaval; costume pentru copii (dress-up
play); costume de baie; costume de dans;
îmbrăcăminte de seară; lenjerie de corp;
uniforme; mănuşi; haine pentru sport; pantofi
de sport; costume de schi; încălţăminte de
schi; combinezoane de schi nautic; articole de
îmbrăcăminte din denim şi piele.
28 Jocuri; jucării; articole de gimnastica şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; jucării
pentru animalele domestice; carusele; leagăne;
tobogane; cutii cu nisip pentru locurile de
joacă; articole de pescuit; echipament de
pescuit; undiţe pentru pescuit; momeli
artificiale pentru pescuit; patine cu role; patine
cu rotile; patine de gheaţă; skateboards;
schiuri; planşe de surfing; sănii (articole de
joacă şi sport); jocuri automate; jocuri
mecanice; taloane de bingo; confetti.
35 Publicitate; servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de
servicii şi producătorii de bunuri, în special în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, în cadrul unui centru
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comercial sau a unui mall, a unei varietăţi de
magazine en detail, precum şi restaurante,
fast-food-uri, săli de cinema, locuri de joacă şi
de îngrijire pentru copii, servicii de
divertisment, educaţie şi sport, saloane de
frumuseţe, servicii bancare, pentru a permite
clienţilor să vadă şi să achiziţioneze comod
bunurile şi să utilizeze şi să achiziţioneze
serviciile; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, pe Internet, a unei varietăţi de retaileri
şi prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clienţilor să vadă şi
să achiziţioneze cât mai comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile prin
intermediul mijoloacelor de telecomunicaţii;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
următoarelor produse: îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul,
accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetarie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi
hrană destinate animalelor de companie,
produse alimentare destinate consumului
uman, băuturi alcoolice şi nealcoolice, apă
îmbuteliată, mobilă, veselă, decoraţiuni pentru
casă, flori, arbuşti, ţigări, scrumiere, chibrituri,
tutun, animale vii, bagaje, genţi, covoare,
carpete, lenjerie de pat şi masă, ceasuri,
ochelari de soare, DVD-uri, CD-uri, aparate
fotografice şi cinematografice, instrumente
pentru fotografiat, instrumente muzicale,
vopsele, lumânări, obiecte de artă, alimente
pentru sugari, scutece pentru sugari, maşini şi
maşini unelte, articole pentru casă şi gradină,
scule şi instrumente de mână acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras,
arme albe, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, software pentru calculatoare,

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

materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor (îndrumări în
conducerea şi administrarea lor) pentru
magazine en gros şi en detail, mall-uri, centre
comerciale; servicii de consiliere referitoare la
promovarea vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea vânzărilor şi a
programelor promoţionale de stimulare a
vânzărilor; organizarea, exploatarea şi
supravegherea de programe de stimulare a
vânzărilor; consultanţă legată de vânzările
promoţionale; urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi; închirierea de standuri pentru
vânzare; organizarea, utilizarea şi
monitorizarea de programe de loialitate pentru
clienţi şi scheme de recompensare în scopul
promovării vânzărilor; servicii de fidelizare a
clienţilor în scop comercial, promoţional şi
publicitar; organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică
discount-uri sau stimulente pentru client, în
scopul promovării vânzărilor; administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul
unui card de membru, sa obţină reduceri la
preţul bunurilor şi serviciilor, ori servicii
îmbunătăţite; organizarea de campanii
publicitare şi de promovare, pentru terţi;
gestiunea afacerilor comerciale pentru
imobiliare, pentru terţi; servicii de control a
stocurilor de marfă; prelucrare administrativă
pentru cereri de mărfuri; servicii de card de
loialitate; servicii de vânzare la licitaţie a
proprietăţilor imobiliare;servicii comerciale
online în cadrul cărora vânzătorul publică
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produsele care urmează a fi licitate, iar
licitaţia are loc pe internet; furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet; compararea
serviciilor de shopping; administraţie
comercială cu privire la licenţierea de bunuri
şi servicii ale altora; servicii de preluare a
apelurilor telefonice pentru abonaţi
nedisponibili; demonstraţii de bunuri; servicii
de reproducere a documentelor; organizarea
de spectacole de modă în scopuri
promoţionale şi/sau publicitare; agenţii de
informaţii comerciale; servicii de layout în
scopuri publicitare; marketing; cercetări în
marketing; studii de marketing; servicii de
achiziţionare pentru alţii (procurarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); producţia de
filme publicitare; servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal;
dactilografiere; stenografie; compilarea de
statistici; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
mall-uri, centre comerciale, centre de
distracţie, parcuri de distracţie; publicitate
pentru filme cinematografice; intermedierea
de contracte pentru terţi, privind vânzarea şi
cumpărarea de mărfuri; intermedierea de
contracte pentru terţi, privind prestarea de
servicii; servicii de call center, pentru terţi.
36 Asigurări; servicii de asigurări în domeniul
imobiliar; afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare; administrarea de proprietăţi
imobiliare; servicii de administrare de
imobile, şi anume servicii de închiriere,
estimare a bunurilor imobiliare şi finanţare;
agenţii de închiriere proprietăţi imobiliare;
agenţii imobiliare; emiterea de carduri de
credit şi de debit; servicii de emitere de cartele
telefonice; încasări de chirii; concesionări de
bunuri imobiliare; încheiere de contracte de
închiriere; credite pentru contracte de
închiriere; estimări financiare de costuri de
reparaţii; estimări financiare; agenţii de

încasare a creanţelor; curtaj în proprietăţi
imobiliare; emitere de bonuri valorice;
estimări financiare imobiliare; estimări
imobiliare; estimări de obiecte de artă;
consultaţii şi informaţii în domeniul financiar
şi imobiliar; servicii de finanţare; transfer
electronic de fonduri; girare de proprietăţi
imobiliare; împrumuturi cu plată în rate ori pe
bază de amanet; închirieri de apartamente;
închirieri de spaţii pentru birouri; închirieri de
spaţii comerciale; închiriere de spaţii
comerciale în mall-uri; închirieri de proprietăţi
imobiliare; închirieri de exploatări agricole;
împrumuturi pe bază de ipotecă; servicii
financiare legate de ipoteci; finanţarea
împrumuturilor şi ipotecilor; tranzacţii
financiare; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi; investiţii de capital; girare de
imobile; curtaj în bursă; consultaţii şi
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
colectarea de debite din închirierea de
imobile; cumpărarea de proprietăţi imobiliare
pentru alţii; servicii de management pentru
investiţii imobiliare; servicii de oferite de
trusturi de investiţii, holdinguri; servicii de
vânzare şi  cumpărare de valută;
managementul financiar al societăţilor de
portofoliu; servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv carduri
şi voucher-ere, în ceea ce priveşte sistemele
de fidelizare a clienţilor; emiterea de semne de
valoare; evaluări de proprietăţi imobiliare;
banking; home banking; strângerea de fonduri
în scopuri caritabile; furnizarea de fonduri
pentru cumpărarea în rate şi pentru leasing;
servicii de sponsorizare financiară;
împrumuturi financiare; fonduri de investiţii şi
economisire; servicii de închiriere şi leasing
cu privire la bunuri imobiliare; leasing de
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spaţii comerciale; finanţare pentru leasing cu
privire la automobile; finanţare pentru leasing;
sponsorizarea financiară a activităţilor de
divertisment, sportive şi culturale.
37 Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
referitoare la ansambluri rezidenţiale,
mall-uri, centre comerciale, parcuri de
divertisment, centre de divertisment; servicii
de instalare, reparare şi întreţinere de maşini şi
aparate de amuzament; servicii de construire
şi întreţinere a piscinelor; servicii referitoare
la construcţia de clădiri, parcări, drumuri,
poduri, baraje sau linii de transmisie; servicii
de închiriere de echipamente sau material de
construcţii; servicii de reparaţii, şi anume
servicii destinate reconditionării obiectelor în
urma uzurii, defectării, deteriorării sau
distrugerii parţiale (readucerea unui edificiu
sau a altui obiect în starea iniţială); instalarea
şi repararea aparatelor pentru condiţionarea
aerului; instalare şi reparaţii de antrepozite;
instalare şi reparaţii de aparate electrice;
instalare şi reparare de ascensoare; întreţinere,
r e p a r a ţ i i , s p ă l a r e a  ş i  c u r ă ţ a r e a
automobilelor;instalarea, întreţinerea şi
repararea aparaturii de birou; instalaţii,
întreţinere şi reparaţii de calculatoare;
repararea şi întreţinerea aparatelor de proiecţie
pentru cinema; curăţarea interiorului
clădirilor; construcţia standurilor de expoziţii
şi magazine; informaţii în domeniul
construcţiilor şi reparaţiilor; supervizarea
lucrărilor de construcţii; curăţarea drumurilor;
demolări de construcţii; curăţarea hainelor;
deratizare; servicii de dezinfectare; curăţatea
la exterior a edificiilor; lucrări de etanşeizare;
instalarea de uşi şi ferestre; servicii de
instalaţii şi reparaţii telefoane; curăţarea
geamurilor; instalare şi reparaţii pentru
instalaţii de încălzire; lucrări de instalaţii;
lucrări de izolare a clădirilor; restaurări de
mobilier şi operă de artă; spălarea edificiilor
în exterior; staţii de service (alimentarea cu
carburant şi întreţinere); construcţii

subacvatice; reparaţii subacvatice; lucrări de
tencuire; zidărie; lucrări de zugrăvit;
consultanţă în materie de construcţii;
spălătorii de maşini; încărcarea cartuşelor
pentru imprimante.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
şi depozitare a mărfurilor; servicii de curierat;
distribuţie şi livrare de bunuri, colete, scrisori;
servicii de localizare şi urmărire pentru colete,
scrisori; antrepozitare; condiţionarea
produselor; informaţii în domeniul traficului,
transportului; depozitarea suporturilor de date
sau a documentelor stocate electronic;
închirierea de depozite; închirierea de
containere de depozitare; servicii de
expediere; servicii de expediţie; închirierea de
locuri de parcare; înmagazinarea; livrarea de
mărfuri; livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă; mesagerie; mutări; servicii de
manipulare şi încărcare a mărfii; stocare;
transport de valori; distribuirea de ziare;
livrarea de flori; transport de călători;
organizarea de călătorii; agenţii de turism;
organizare de circuite turistice şi excursii;
închiriere de maşini; servicii oferite de şoferi;
servicii de remorcare în cazul defectării
vehiculelor; rezervare de locuri pentru
călătorii (transport); servicii de urmărire,
localizare şi monitorizare de vehicule.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; servicii oferite de parcuri
acvatice, parcuri de distracţie şi/sau tematice,
grădini zoologice; servicii de divertisment
oferite prin intermediul toboganelor cu apă;
închiriere de echipamente şi aparate de
divertisment; servicii oferite de săli de jocuri
şi centre de jocuri; divertisment sub forma de
atracţii în parcuri de divertisment; servicii de
divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de divertisment; divertisment sub
forma de prestaţii live făcute de un personaj
animat; furnizare de instalaţii recreative;
oferirea de informaţii în materie de
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divertisment, prin toate canalele de
comunicare; divertisment on-line, radiofonic
şi televizat; producţia de filme (cu excepţia
celor publicitare); servicii de educaţie şi
divertisment pentru copii şi adulţi; activităţi
sportive; lecţii de înot; activităţi pentru timpul
liber şi plăcere desfăşurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
agenţii de bilete; servicii de animatori; agenţii
de modele pentru artişti; servicii oferite de
biblioteci şi biblioteci mobile; scrierea de
texte, altele decât cele publicitare; publicare
de cărţi, ziare, reviste, manuale, instrucţiuni,
pliante, afişe; servicii de publicare de texte,
altele decât textele publicitare; publicare
on-line; servicii de casino; servicii de cinema;
cluburi de noapte; cluburi de sănătate; servicii
oferite de cluburi (educaţie sau divertisment);
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive;
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment; organizarea de
concursuri şi evenimente sportive; închirierea
de decoruri pentru spectacole; servicii de
discotecă; exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile; exploatarea sălilor de jocuri;
exploatarea terenurilor de golf; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau
educative; proiecţii de filme cinematografice;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de loterii, tombole; organizarea de
baluri, de petreceri, de carnavaluri, de
concursuri de frumuseţe, în scopuri de
divertisment; organizarea de concerte;
planificarea de recepţii (servicii de
divertisment); informaţii în materie de
recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea de
locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; exploatarea instalaţiilor sportive;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; servicii de traducere;

furnizarea de servicii educaţionale şi de
divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă; locuri de joacă pentru
copii; servicii de educaţie şi divertisment
oferite în grădiniţe şi centre after school;
î n c h i r i e r e a  d e  f i l m e
cinematografice;distribuire de filme
cinematografice; circuri; servicii oferite de un
disc- jockey; organizarea de spectacole de
modă în scopul de divertisment; servicii de
layout, nu în scopuri publicitare; producţia de
emisiuni radio şi tv; servicii de karaoke
(exploatarea echipamentelor de karaoke);
închirierea de jucării; organizarea de
competiţii online; închirierea de stadioane;
închirierea de echipament pentru sport, cu
excepţia vehiculelor; servicii de fitness;
servicii oferite de un antrenor personal;
informare via hot-lines sau call-centers în
domeniul educaţiei şi al divertismentului;
jocuri de noroc, pariuri, pariuri sportive;
închiriere de aparate pentru cazino şi aparate
de jocuri; exploatarea de agenţii de pariuri;
închiriere de aparate şi accesorii
cinematografice; servicii de divertisment şi
educaţie oferite în tabere şcolare; servicii de
fotografiere; organizarea de spectacole cu
laser; servicii oferite de piscine; oferirea de
facilităţi pentru practicarea sporturilor de
iarnă; training (instruire) cu privire la vânzări;
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii de
arhitectură; autentificarea operelor de artă;
artă grafică şi design; programare şi
consultanţă pentru calculatoare; conversia
datelor şi a programelor informatice; crearea,
găzduirea şi întreţinerea site-urilor web pentru
terţi; decoraţiuni interioare; servicii de design
vestimentar; elaborarea de programe de
calculator; furnizarea de motoare de căutare
pentru internet; închiriere de calculatoare şi
programe informatice; planificare urbanistică;
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proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date; stilism (estetică
industrială); studiul şi dezvoltarea de noi
produse pentru terţi; servicii de protecţie
împotriva viruşilor informatici; servicii de
scanare; oferirea temporară de sofware
nedescărcabil pentru jocuri de calculator şi
jocuri video; găzduirea de conţinut
multimedia şi de divertisment pentru alţii;
servicii de analiză şi cercetare industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică, şi anume
furnizarea de alimente şi băuturi în baruri,
restaurante, cafenele, cofetării, cantine,
restaurante cu autoservire, restaurante cu
servire rapidă; catering; servicii de cazare
temporară sub forma caselor de vacanţă
(cazare temporară), hoteluri, moteluri,
pensiuni; exploatarea terenului de camping;
rezervări pentru cazări temporare; închiriere
de locuri de cazare temporară; închiriere de
săli de reuniuni; creşe; tabere; închirierea de
echipamente de gătit şi veselă; pensiuni pentru
animale; închirierea de distribuitoare de apă;
închirierea de scaune, mese, feţe de masă şi
îmbrăcăminte pentru scaune, sticlărie;
închirierea de corturi; închirierea de
construcţii transportabile.
44 Servicii medicale pentru oameni; centre de
sănătate; case de convalescenţă; sfaturi
farmaceutice; servicii oferite de un psiholog;
servicii veterinare; servicii de frumuseţe şi
igienă pentru animale de companie; servicii de
frumuseţe şi igienă destinate oamenilor;
închirierea de maşini şi aparate pentru
utilizarea în saloane de frumuseţe; consultanţă
în domeniul cosmeticii; realizarea de
amenajări peisagistice; fizioterapie; servicii de
saună; solarii; servicii de tatuare; băi publice;
băi turceşti; servicii de aromaterapie; servicii
de masaj; servicii de aranjare a florilor;
servicii spa pentru sănătate şi medicină;
servicii de frumuseţe oferite de un spa de
sănătate; închirierea de instalaţii sanitare;
terapii cu laser în scopuri medicinale;

îndepărtarea părului cu laser; tratamente
pentru reducerea greutăţii; servicii de
balneologie (servicii medicale).
45 Servicii juridice; servicii de pază şi
protecţie pentru bunuri şi persoane; închirierea
de îmbrăcăminte; închirierea de rochii de
seara; acordarea de licenţe de proprietate
intelectuală; returnare de obiecte găsite;
servicii de supraveghere pentru copii mici
(baby sitting); servicii de shopping
personalizat, pentru terţi; servicii de lobby (nu
în scopuri comerciale); servicii de supraveghe
pentru animalele de companie (pet sitting);
servicii matrimoniale; servicii de întâlnire;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere; servicii online de reţele sociale;
închirierea de seif-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05543
(151) 31.08.2012
(732) MEWAH BRANDS (S) Pte Ltd, No.

5, International Business Park #05-00,,
609914, MEWAH BUILDING
SINGAPORE 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MEWAH

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile şi toate
emulsiile ale acestora; ulei de palmier pentru
produse alimentare; lapte şi produse lactate;
unt de arahide; gem de miez de nucă de cocos;
lapte condensat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05536
(151) 31.08.2012
(732) S.C. GLOBAL STAFFING S.R.L.,

Str. George Constantinescu nr. 3, et. 7,
camera 10, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

global staffing intelligent workforce
solutions

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3292C, 326C, 362C, 382C), mov
(Pantone 248C, 252C), albastru
(Pantone 306C, 291C), portocaliu
(Pantone 144C, 179C), gri (Pantone
425C)

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

270515; 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.
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;
creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05544
(151) 31.08.2012
(732) ASOCIATIA HOLISTICA SOMA,

Şos. Pantelimon nr. 92, bl. 211, sc. 1,
et. 7, ap. 21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SOMA

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
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39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05537
(151) 31.08.2012
(732) S.C. ROLFLEX S.R.L., Str.

Orientului nr. 2A, judeţul Iaşi,
707410, SAT VALEA LUPULUI
ROMANIA 

(540)

ROLFLEX

  
(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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, 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 05545
(151) 31.08.2012
(732) COSTREDUCTION S.R.L., Str.

Anisoara Odeanu nr. 7, cam. 2, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

costreduction.ro

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; servicii de consultanţă profesională
în afaceri; expertiză în afaceri; informaţii
despre afaceri; estimări referitoare la afaceri;
servicii de analiza preţului de cost; servicii de
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management al costurilor; asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor;
servicii de audit; cercetări pt afaceri;
cercetarea pieţei, servicii de compararea a
preţurilor; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă pentru probleme legate
de personal; contabilitate, toate aceste servicii
fiind furnizate şi on-line.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare ; estimări financiare; estimări
financiare imobiliare; estimări imobiliare;
estimări de obiecte de artă; consultaţii şi
informaţii în domeniul financiar, imobiliar;
servicii de finanţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05538
(151) 31.08.2012
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT

CENTER S.R.L., Str. Sărăriei nr.6,
mezanin, judeţul Iaşi, 700117, IAŞI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE,  St r .Mar t i r
L e o n t i n a  B a n c i u  n r
6 , s c . A , a p . 1 1 0 , j u d . T i m i ş ,
TIMIŞOARA

(540)

IULIUS MALL SALES ACADEMY

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

  
(531) Clasificare Viena:051304; 100313;

260118; 290114;  
(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 05546
(151) 31.08.2012
(732) S.C. CARDIOSWISS S.R.L., Şos.

Mihai Bravu nr. 3, bl. 3, sc. 6, et. 4,
ap. 216, camera 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

INIMED 360/

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270711;

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi 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 animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05539
(151) 31.08.2012
(732) S.C. GREENBASE S.R.L., Str.

Zorilor nr. 8/A, judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

mikoland

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050105; 270508;

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

clase:
1 Îngrăşăminte pentru pământ; preparate
pentru reglarea creşterii plantelor; substraturi

de cultură în afara solului.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 1 şi a unor produse
fitosanitare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod prin magazine specializate,
depozite en gros sau pe bază de comandă prin
poştă şi/sau internet; servicii de import-export.
44 Servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05547
(151) 31.08.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

(540)

bulevard tv

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05528
(151) 31.08.2012
(732) S.C. MEDIMAR IMAGISTIC

SERVICES S.R.L., Str. Pictor
Nicolae Grigorescu nr. 7, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Medimar Imagistic Services

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011524; 13;

260106; 2901;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05570
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA SHOCO MYTH

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05571
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA IMMENSE
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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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05572
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA ULTRIX

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05529
(151) 31.08.2012
(732) S.C. MAGENTA SYSTEM S.A., Str.

Henry Coandă nr. 4, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

MAGENTA SYSTEM

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270503;

270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05573
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA SASSY

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05530
(151) 31.08.2012
(732) S.C. YOUR IMAGE SOLUTION

S.R.L., Bd. Bucureşti nr. 65, Corp
B-Caroserie, etaj 1, birou nr. 2, judeţul
Maramureş, 430012, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

Your Image Solution

(591) Culori revendicate:negru, gri

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05604
(151) 03.09.2012
(732) J O S E P H  C O M P A N Y

INTERNATIONAL INC, 1711
Langley Avenue, 92614, IRVINE
S.U.A. CALIFORNIA

(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)

CHILL CAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Recipient pentru alimente sau băuturi
având un schimbător de căldură izolat fixat
permanent în interior (a sealed heat exchange
unit permanently secured internally thereof) şi
în contact cu alimentele sau băuturile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05574
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA AKIMBO

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05605
(151) 03.09.2012
(732) S.C. HEADSONIC S.R.L., Str. Telita

nr. 3, bl. 70, sc. 1, et. 2, ap. 14, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HEADSONIC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05580
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA SILIENCE

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05575
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA HYPERION

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05576
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA LUDIC

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05581
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA ATHELIA

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05606
(151) 03.09.2012
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

Ce găteşti când posteşti

  
(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 05582
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA STORM

 (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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05577
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA VOYVODA

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05607
(151) 03.09.2012
(732) S.C. PAMBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 14, Judeţul Bacău, 600281,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

Ce găteşti când te grăbeşti

  
(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 05578
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA FOUNDY

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05583
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA PEPOO

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05579
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA COCOWORN

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05584
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA PAPKY

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05531
(151) 31.08.2012
(732) S.C. OPTIMUS TRADE S.R.L., Str.

Alecu Russo nr. 88, judeţul Bacău,
600135, BACĂU ROMANIA 

(540)

OPTIMUS HOME STORE

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

  
(531) Clasificare Viena:040502; 070124;

270502; 270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import - export, lanţ de
magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05590
(151) 03.09.2012
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, Centru
Comercial Dragonul Roşu Mega Shop,
et. 3, biroul 2-4, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

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

(540)

N NIRO INVESTMENT GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05556
(151) 03.09.2012
(732) MIRCEA OVIDIU MIHAI, Str.

Dedradului nr. 94D, jud. Mureş, ,
REGHIN ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV BadBoy JU-JITSU
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 (531) Clasificare Viena:030116; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05608
(151) 03.09.2012
(732) CAULEA ALEXANDRU, Aleea

Parva nr. 2, bl. A20, sc. F, ap. 81,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANASTASIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire, învăţământ secundar,
tehnic sau profesional, alte forme de
învăţământ.
43 Servicii de alimentaţie publică.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05557
(151) 03.09.2012
(732) S.C. ASTALROM S.A., Str. Varianta

Nord nr. 1, jud. Călăraşi, ,
CĂLĂRAŞI ROMANIA 

(540)

astalrom

(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, 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 05591
(151) 03.09.2012
(732) DOROBANTU ALEXANDRA, Str.

Radu Boiangiu nr. 14-16, bl. 39, sc. 1,
ap. 40, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

meşterino

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; servicii
oferite de o grădiniţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05592
(151) 03.09.2012
(732) CIUBURCIU GABRIELA, Str.

Traian, bl. 241, sc. E, et. 2, ap. 11,
Jud. Vaslui, 730204, VASLUI
ROMANIA 

(540)

Moldova in Bucate

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05558
(151) 03.09.2012
(732) S.C. ORI DIAMONDS S.R.L., Calea

Dorobanţi nr. 68, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL GEMOLOGIC ROMAN -
GEMOLOGICAL INSTITUTE OF
ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05593
(151) 03.09.2012
(732) S.C. ARTA STICLEI S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 1, Jud. Botoşani,
715200, DOROHOI ROMANIA 

(540)

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
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foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05609
(151) 03.09.2012
(732) S.C. BETAROM S.R.L., Calea

Chişinăului nr. 25, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

uşi 365

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270711;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie; răşini
artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută; compoziţii pentru stingerea
incendiilor; materiale ignifuge; preparate
pentru călirea şi lipirea metalelor; adezivi
pentru industrie.
6 Metale comune şi aliajele acestora;

materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal); uşi, tocuri de uşi, membrane de
uşi, elemente de fixare pentru uşi, sticlă
izolatoare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic;
semifabricate; încuietori pentru uşi, mânere de
uşi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; relaţii cu publicul; publicitate
on-line printr-o reţea de calculatoare, activităţi
de import şi export cu uşi, componente şi
accesorii ale acestora.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; montaj de
uşi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05594
(151) 03.09.2012
(732) BELLANTONI AMALIA, Sat

Candeasca, JUd. Călăraşi, , COMUNA
BELCIUGATELE ROMANIA 

(540)

BELL OIL LUBRICANTS
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 (531) Clasificare Viena:240703; 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
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05610
(151) 03.09.2012
(732) S.C. TTS TRUCK & TRAILER

SERVICE S.R.L., Bd. Bucureşti nr.
65 (intrare din str. Mărgeanului),
judeţul Maramureş, 430012, BAIA
MARE ROMANIA 

(540)

TTS TRUCK & TRAILER SERVICE

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05595
(151) 03.09.2012
(732) TRANDAFIR TEODORA, Şos.

Pipera-Tunari nr. 4C, Vila G1, Judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

Teo Trandafir PORT CE-MI VINE
(591) Culori revendicate:roz
  
(531) Clasificare Viena:090305; 120125;

270508; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, în general toate
produsele din clasa 25.
26 Accesorii vestimentare: broşe şi alte
accesorii, nasturi, curele, brasarde, fermoare,
panglici, funde şi alte asemenea.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului şi a
accesoriilor vestimentare în general a
produselor din clasele 25, 26 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05611
(151) 03.09.2012
(732) S.C. DOLJ CONSTRUCT S.R.L.,

Sat Listeava nr. 43, judeţul Dolj, ,
COMUNA OSTROVENI ROMANIA

(540)

DC DOLJ CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu,
galben, alb, gri, violet, verde

  
(531) Clasificare Viena:170507; 270502;

270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi reclame; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; intermedieri ,  comisionăr i ,
administraţie comercială; lucrări de birou;
organizarea târgurilor şi expoziţiilor pentru
scopuri comerciale şi publicitare; căutare de
sponsorizare; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consiliere
profesională de afaceri pentru artişti,
interpreţi.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii organizare
evenimente speciale; servicii privind
organizarea şi conducerea de evenimente
(nunţi, botezuri, petreceri private, mese
festive, baluri, spectacole, concerte)
organizate cu diferite ocazii; servicii de
înregistrări video, servicii foto, servicii
sonorizare, servicii lumini, organizare focurii
de artificii pentru evenimente; servicii de
animatori pentru evenimente; închiriere
decoruri pentru spectacole/evenimente;
servicii pentru organizarea de timp liber;
promovarea şi organizarea de evenimente
(concursuri, spectacole, concerte, seminarii,
simpozioane, recepţii, reuniuni, workshop-uri,
colocvii, conferinţe, congrese, târguri,
expoziţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05596
(151) 03.09.2012
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

SHOOTERS, B-dul Dacia 30, et. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GENTLEMEN.GUNS.GLORY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; materiale tipărite,
almanahuri, reviste şi publicaţii privind
practicarea tirului şi vânătorii; materiale de
instruire privind practicarea tirului şi
vânătorii..
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului ( inclusiv
personalizate în legătură cu practicarea tirului
sportiv, de agrement şi vânătorii)..
41 Educaţie, instruire şi divertisment privind
practicarea tirului sportiv, de agrement şi
vânătorii; activităţi sportive şi culturale
privind practicarea tirului sportiv, de agrement
şi vânătorii; cursuri prin corespondenţa
privind practicarea tirului şi vânătorii;
organizare de competiţii sportive privind tirul
şi vânătoarea; examinarea cursanţilor în
legătură cu domeniul practicării tirului şi
vânătorii; exploatarea poligoanelor de tir;
reportaje fotografice privind activităţile de tir
şi vânătoare; închiriere de echipament sportiv
privind practicarea tirului şi vânătorii;
exploatarea instalaţiilor sportive de tir şi
vânătoare; închirierea de echipamente sportive
pentru tir şi vânătoare (cu excepţia
vehiculelor); producţie de filme (inclusiv
privind tirul şi vânătoarea); închirierea
poligoanelor de tir; înregistrări benzi video;
organizarea şi conducerea de simpozioane,
conferinţe şi workshop-uri în legătura cu
activităţile de tir şi vânătoare; organizare de
expoziţii în legătura cu activităţile de tir şi
vânătoare; publicare de cărţi; informaţii în
materie de recreere privind tirul şi vânătoarea;
servicii de traducere; servicii sportive privind
tirul şi vânătoarea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05612
(151) 03.09.2012
(732) BAKK RADU ANDREI, Str.

Constantin Brâncoveanu nr. 56, sc. 3,
ap. 56, judeţul Cluj, 400467, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

CASA PLANTELOR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05597
(151) 03.09.2012
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

SHOOTERS, B-dul Dacia 30, et. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SHOOTERS ASSOCIATION
GENTLEMEN.GUNS.GLORY.

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:210321; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
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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; materiale tipărite,
almanahuri, reviste şi publicaţii privind
practicarea tirului şi vânătorii; materiale de
instruire privind practicarea tirului şi
vânătorii..
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului ( inclusiv
personalizate în legătură cu practicarea tirului
sportiv, de agrement şi vânătorii)..
41 Educaţie, instruire şi divertisment privind
practicarea tirului sportiv, de agrement şi
vânătorii; activităţi sportive şi culturale
privind practicarea tirului sportiv, de agrement
şi vânătorii; cursuri prin corespondenţa
privind practicarea tirului şi vânătorii;
organizare de competiţii sportive privind tirul
şi vânătoarea; examinarea cursanţilor în
legătură cu domeniul practicării tirului şi
vânătorii; exploatarea poligoanelor de tir;
reportaje fotografice privind activităţile de tir
şi vânătoare; închiriere de echipament sportiv
privind practicarea tirului şi vânătorii;
exploatarea instalaţiilor sportive de tir şi
vânătoare; închirierea de echipamente sportive
pentru tir şi vânătoare (cu excepţia
vehiculelor); producţie de filme (inclusiv
privind tirul şi vânătoarea); închirierea
poligoanelor de tir; înregistrări benzi video;
organizarea şi conducerea de simpozioane,
conferinţe şi workshop-uri în legătura cu
activităţile de tir şi vânătoare; organizare de
expoziţii în legătura cu activităţile de tir şi
vânătoare; publicare de cărţi; informaţii în
materie de recreere privind tirul şi vânătoarea;
servicii de traducere; servicii sportive privind
tirul şi vânătoarea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05559
(151) 03.09.2012
(732) R A D U L E S C U  P O M P I L I U

IULIAN, Str. Pictor Ion Andreescu nr.
27, sector 2, 021423, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Echipa Veselă

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

  
(531) Clasificare Viena:020701; 270501;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de petreceri
şi diverse alte evenimente pentru copii şi
adulţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05598
(151) 03.09.2012
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

SHOOTERS, B-dul Dacia 30, et. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SHOOTERS ASSOCIATION
GENTLEMEN.GUNS.GLORY.

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:210321; 260408;

270512; 270524; 290113;  
(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; materiale tipărite,
almanahuri, reviste şi publicaţii privind
practicarea tirului şi vânătorii; materiale de
instruire privind practicarea tirului şi
vânătorii..
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului ( inclusiv
personalizate în legătură cu practicarea tirului
sportiv, de agrement şi vânătorii)..
41 Educaţie, instruire şi divertisment privind

practicarea tirului sportiv, de agrement şi
vânătorii; activităţi sportive şi culturale
privind practicarea tirului sportiv, de agrement
şi vânătorii; cursuri prin corespondenţa
privind practicarea tirului şi vânătorii;
organizare de competiţii sportive privind tirul
şi vânătoarea; examinarea cursanţilor în
legătură cu domeniul practicării tirului şi
vânătorii; exploatarea poligoanelor de tir;
reportaje fotografice privind activităţile de tir
şi vânătoare; închiriere de echipament sportiv
privind practicarea tirului şi vânătorii;
exploatarea instalaţiilor sportive de tir şi
vânătoare; închirierea de echipamente sportive
pentru tir şi vânătoare (cu excepţia
vehiculelor); producţie de filme (inclusiv
privind tirul şi vânătoarea); închirierea
poligoanelor de tir; înregistrări benzi video;
organizarea şi conducerea de simpozioane,
conferinţe şi workshop-uri în legătura cu
activităţile de tir şi vânătoare; organizare de
expoziţii în legătura cu activităţile de tir şi
vânătoare; publicare de cărţi; informaţii în
materie de recreere privind tirul şi vânătoarea;
servicii de traducere; servicii sportive privind
tirul şi vânătoarea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05560
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05561
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA ATTRAX

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05599
(151) 03.09.2012
(732) S.C. SEREX S.R.L., B-dul Voluntari

nr. 86, Jud. Ilfov, depozit CC10A, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

SWAN

  
(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
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pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din următoarele clase; 3,
5, 8, 11, 16, 20, 21, 29, 30, 31(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05613
(151) 03.09.2012
(732) BRANDABUR ANDA, Aleea

Plaiului nr. 8, bl. B0, sc. C, ap. 57,
j u d e ţ u l  N e a m ţ ,  6 1 0 1 9 5 ,
PIATRA-NEAMŢ ROMANIA 

(732) SUCIOAEA ANA, Str. Nicolae Iorga
nr. 43, bl. 19, sc. C, ap. 45, judeţul
Neamţ, 610222, PIATRA-NEAMŢ
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

beauty nails a colourful life

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

clase:
3 Unghii false; substanţe şi produse pentru
confecţionarea unghiilor false; geluri de bază
pentru unghii false; geluri de construcţie
pentru unghii false; geluri de camuflaj, geluri
de luciu şi geluri colorate pentru unghii false;
geluri reparatorii pentru unghii deteriorate;
acril şi seturi acril pentru unghii; degresant
pentru unghii; soluţii pentru îndepărtarea
cuticulei; uleiuri pentru cuticule; primer
pentru unghii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05600
(151) 03.09.2012
(732) S.C. SEREX S.R.L., B-dul Voluntari

nr. 86, Jud. Ilfov, depozit CC10A, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

HERA

  
(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05601
(151) 03.09.2012
(732) S.C. NICORO TRADING S.R.L.,

Str. Stamate Costache nr. 2, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

niCORO TOYS

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05614
(151) 03.09.2012
(732) VEŢAN MIHAELA LAVINIA, Str.

Acad. Remus Răduleţ nr. 9, ap. 1,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA PENTRU SUSŢINEREA
AGRICULTURII ŢĂRĂNEŞTI asat

(591) Culori revendicate:verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:050521; 070124;

270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05562
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA DUO DESSA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05602
(151) 04.09.2012
(732) S.C. SARA COMPANY ABD

S.R.L., Str. Nuferilor nr. 8, bl. 35, ap.
50, Jud. Constanţa, , NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

SARA SEMINTE DE FLOAREA
SOARELUI

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050504; 050701;

250119; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Regruparea în avantajul terţilor a
seminţelor şi alunelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Ambalare seminţe şi alune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05563
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA QUARAMBA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05564
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA 2ELO

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05615
(151) 03.09.2012
(732) STATIUNEA DE CERCETARE

D E Z V O L T A R E  P E N T R U
VITICULTURA SI VINIFICATIE
MURFATLAR, Calea Bucureşti nr.
2, judeţul Constanţa, 905100,
MURFATLAR ROMANIA 

(740) CONSTANTIN VLAD, B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 5, bl. F 16, ap. 34
CONSTANŢA

(540)

ACADEMIC DE MURFATLAR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr.9/2012/36

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

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05565
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA LA2ELO

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05585
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA POFTANA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05586
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA ROTINDA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05587
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA ORPHEUS

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05588
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA PARUSH

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05566
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA TRIPOD

(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
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cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05589
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

Romega

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb

  
(531) Clasificare Viena:050702; 080101;

270507; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi

cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05567
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA LAZZERO

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05568
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA ROMEGALI

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05569
(151) 03.09.2012
(732) S . C .  R O M E G A  F O O D

DISTRIBUTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 64C, jud. Ilfov,
077010, AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

ROMEGA NUGALI
  
(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.
31 Cereale si produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05616
(151) 04.09.2012
(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 COSTINEŞTI

  
(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 05617
(151) 04.09.2012
(732) S.C. DOCTUS S.R.L., Str. Dealului

nr. 12, judeţul Sibiu, 550010, SIBIU
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05618
(151) 04.09.2012
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, Centru
Comercial Dragonul Roşu Mega Shop,
et. 3, biroul 2-4, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

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

(540)

MAGAZINUL UNIVERSAL
DRAGONUL ROŞU

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:031101; 040303;

270524; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05619
(151) 04.09.2012
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, Centru
Comercial Dragonul Roşu Mega Shop,
et. 3, biroul 2-4, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA 

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

(540)

INVESTIND IN OAMENI, INVESTIM
IN VIITOR

  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05620
(151) 04.09.2012
(732) S.C. PADERTEG CABLURI

ELECTRICE S.R.L., Str. Viile
Sibiului nr. 1, et. 1, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

BMB

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270514; 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.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05627
(151) 04.09.2012
(732) S.C. ALKA CO S.R.L., Sos.

Străuleşti nr. 76-86, sector 1, 71559,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

alka Breakers

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
maro

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260118;

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

clase:
30 Produse şi preparate din cereale, produse
de patiserie şi cofetărie; covrigei copţi, având
diverse arome.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05621
(151) 04.09.2012
(732) S.C. PADERTEG CABLURI

ELECTRICE S.R.L., Str. Viile
Sibiului nr. 1, et. 1, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

BMB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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.
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17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05629
(151) 04.09.2012
(732) DAW MANAGEMENT-BROKER

DE ASIGURARE S.R.L., Str. Soveja
62A, bl. T.C.I.F., sc. C, ap. 40, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

DAW MANAGEMENT BROKER
ASIGURARE
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
36 Asigurări; servicii în domeniul asigurărilor,
servicii asigurate de agenţi sau brokeri de
asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05622
(151) 04.09.2012
(732) S.C. PADERTEG CABLURI

ELECTRICE S.R.L., Str. Viile
Sibiului nr. 1, et. 1, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

PADERTEG

  
(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05623
(151) 04.09.2012
(732) S.C. PADERTEG CABLURI

ELECTRICE S.R.L., Str. Viile
Sibiului nr. 1, et. 1, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

PaderTeG

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290104;  
(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05630
(151) 04.09.2012
(732) S.C. GORDUZA PARTNERS

S.R.L., Str. Erou Iancu Nicolae nr.
85V, vila 2, Jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

CLINICA HELENE for patients care

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), gri (pantone 7519C), auriu

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;

020925; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere site web.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05633
(151) 04.09.2012
(732) S . C .  S H A K E S P E A R E

EDUCATIONAL S.R.L., Str.
Profesor Eufrosin Poteca, nr. 42A,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Shakespeare school Engleza cu caracter

(591) Culori revendicate:mov vişiniu
(pantome 249C), gri (pantone 445C)

  
(531) Clasificare Viena:050521; 240115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05624
(151) 04.09.2012
(732) GANTA CAMELIA GETA, Str.

Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

CONCILIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05628
(151) 04.09.2012
(732) S.C. ALKA CO S.R.L., Sos.

Străuleşti nr. 76-86, sector 1, 71559,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TOORTIŢI

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

30 Snack-uri din cereale, porumb şi/sau orez;
covrigei copţi, având diverse arome.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05631
(151) 04.09.2012
(732) S.C. GORDUZA PARTNERS

S.R.L., Str. Erou Iancu Nicolae nr.
85V, vila 2, Jud. Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Gorduza Partners
(591) Culori revendicate:roşu (pantone

485C), gri (pantone 7519C), auriu

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 05632
(151) 04.09.2012
(732) MEDICARE TECHNICS S.A., Str.

Copilului nr. 16, et. 1, subsol, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MEDICARE OPTICS S.R.L., G-ral
Ştefan Burileanu nr. 2-4, bl. 11I, sc. A,
et. 1, ap. 10, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDICARE TECHNICS OPTICS
PHARMA

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei
aparaturii şi dispozitivelor medicale. 
3 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.

9 Aparate şi instrumente optice, echipamente
pentru prelucrareainformaţiei şi calculatoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05625
(151) 04.09.2012
(732) P.F. PARASCHIV JUSTIN

OVIDIU, Str. Blajului nr. 2, bl. 17, sc.
A, et. 3, ap. 5, Judeţul Prahova, ,
MIZIL ROMANIA 

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

(540)

CARMISTIN

(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
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carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05634
(151) 04.09.2012
(732) MARINESCU SORIN, Str. Drumul

Sării nr. 22, bl. A48, sc. 1, et. 2, ap. 9,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) VASVARI TRAIAN, Str. Pandurilor
nr. 13, jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

by aero
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de producere a vaporilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05626
(151) 04.09.2012
(732) P.F. PARASCHIV JUSTIN

OVIDIU, Str. Blajului nr. 2, bl. 17, sc.
A, et. 3, ap. 5, Judeţul Prahova, ,
MIZIL ROMANIA 

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

(540)

pajo holding

(591) Culori revendicate:gri, negru
 (531) Clasificare Viena:261325; 270524;

290112;  
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(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.
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.
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
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05635
(151) 04.09.2012
(732) DRAGAN DIMITRIE EMIL, Str.

Reşiţa nr. 25, bl. 51, ap. 25, sector 4,
040922, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Magicianul Iosefiny

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale promoţionale (tipizate), afişe,
pliante, bannere publicitare.
38 Divertisment televizat; emisiuni de radio şi
televiziune; transmitere de apariţii televizate
radio şi media.
41 Servicii de divertisment (organizarea de
spectacole de magie, iluzionism); activităţi de
divertisment oferite de un magician.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05636
(151) 04.09.2012
(732) ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED, Zaehlerweg 4, CH-6300,
ZUG ELVETIA 

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

(540)

CROWN

  
(531) Clasificare Viena:240905; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05644
(151) 05.09.2012
(732) S.C. 93 GUARD SECURITY S.R.L.,

Str. Independenţei nr. 9, Corp 1, cam.
5, parter, judeţul Mehedinţi, ,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

93 GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:260117; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05653
(151) 05.09.2012
(732) PF CHIRIAC E. ANCA MIHAELA,

Bdul Lacul Tei nr. 123, bl. 4, sc. B, et.
8, ap. 79, sector 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)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05656
(151) 05.09.2012
(732) S.C. GRANDEMAR S.A., Str. Ţebei

nr. 5, jud. 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)

GRANDEMAR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05651
(151) 05.09.2012
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEW JOMO

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:011511; 260418;

261325; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05652
(151) 05.09.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

SOBRANIE LONDON SINCE 1879

(591) Culori revendicate:auriu, arămiu
  
(531) Clasificare Viena:250119; 270501;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05671
(151) 05.09.2012
(732) S.C. LIONS SENOBE PROTECT

S.R.L., Str. Dr. Ioan Mureşan, nr. 95,
sc. B, ap. 4, Jud. Timiş, 300723,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

SECURITY LIONS PROTECT
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05654
(151) 05.09.2012
(732) S.C. MOLITO CONCEPT S.R.L.,

Str. Bozieni nr. 2, sector 6, ,
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)

Meşter Dibaci renovăm împreună

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:261103; 290112;  
(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 05672
(151) 05.09.2012
(732) S.C. LUKA GRUP COMPANY

S.R.L., Str. Theodor Speranţia nr.135,
bl.83, sc.B, et.1, ap.38, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NO EXSS

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05658
(151) 05.09.2012
(732) S.C. BILLA ROMANIA S.R.L., Str.

Barbu Văcărescu nr. 154-158, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BILLA EXACT PE GUSTUL MEU.
(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05673
(151) 05.09.2012
(732) S.C. LUKA GRUP COMPANY

S.R.L., Str. Theodor Speranţia nr.135,
bl.83, sc.B, et.1, ap.38, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NO EXSS

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05655
(151) 05.09.2012
(732) S.C. GRANDEMAR S.A., Str. Ţebei

nr. 5, jud. 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)

(591) Culori revendicate:gri

  
(531) Clasificare Viena:261325; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
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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
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05674
(151) 05.09.2012
(732) S . C .  B E S T  F O O D S

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

(540)

BestCafe frappe

(591) Culori revendicate:albastru, alb, maro
deschis, maro închis, bej, turcoise

  
(531) Clasificare Viena:050701; 080701;

110320; 250119; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

16 Materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05645
(151) 05.09.2012
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

V VLLIODOR
  
(531) Clasificare Viena:270519; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05657
(151) 05.09.2012
(732) TIMOCE CLAUDIU VASILE, Str.

Silasi Grigore nr. 7, sc. 1, ap. 2, jud.
Bistriţa Năsăud, 425100, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

BIG CITY

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05675
(151) 05.09.2012
(732) S.C. HELVESPID S.R.L., Str.

Chişcani nr. 3, bl. 18A Turda, sc. 1,
ap. 1, sector 1, 012241, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HELVESPID

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260403; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile;materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05659
(151) 05.09.2012
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CANDYCARE

(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.
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, publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine; servicii editoriale şi redacţionale;
redactare texte publicitare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05660
(151) 05.09.2012
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OSTEOSANTE
  
(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.
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, publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine; servicii editoriale şi redacţionale;
redactare texte publicitare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05646
(151) 05.09.2012
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RLAKY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05661
(151) 05.09.2012
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREGNASAN
 
(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.
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, publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine; servicii editoriale şi redacţionale;
redactare texte publicitare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05662
(151) 05.09.2012
(732) BALAZS GABRIEL FLORIAN,

Intrarea Trompetului nr. 1, sector 5,
052279, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASTA-I ROMANIA MEA!

  
(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; servicii de import-export; lanţ de
magazine; servicii editoriale şi redacţionale;
redactare texte publicitare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05676
(151) 05.09.2012
(732) S.C. FILA SH S.R.L., Str. Cişmelei

nr. 16, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Bacaro

(591) Culori revendicate:portocaliu, violet,
lila, bej (panton 7530C), maro închis
(pantone 411C)

  
(531) Clasificare Viena:110302; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de franciză, licenţe de
servicii pentru terţi, servicii de import-export,
organizarea şi participarea la târguri şi
expoziţii în scop publicitar şi comercial.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05647
(151) 05.09.2012
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WVNGR

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270514;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05663
(151) 05.09.2012
(732) BALAZS GABRIEL FLORIAN,

Intrarea Trompetului nr. 1, sector 5,
052279, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NICĂIERI NU-I CA ACASĂ

  
(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; servicii de import-export; lanţ de
magazine; servicii editoriale şi redacţionale;
redactare texte publicitare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05677
(151) 05.09.2012
(732) S.C. CASH & CANDY S.R.L., Şos.

Andronache, nr. 203, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Candy Toys

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

  
(531) Clasificare Viena:190303; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05664
(151) 05.09.2012
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HR PROFILE
 
(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, publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine; servicii editoriale şi redacţionale;
redactare texte publicitare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05648
(151) 05.09.2012
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEMEISHENG

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 2705;

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

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05679
(151) 05.09.2012
(732) TUDOR SILVIU CRISTIAN, Str.

Litoralului nr. 14, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) P A R G H E L  T U D O R ,  S t r .
Emancipării nr. 20, sector 2, 022532,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ANTONESCU ANDREI, Str. Mihai
Bravu, nr. 291, bl. 12A, sc. A, et. 6,
ap. 26, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Party Collective

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05680
(151) 05.09.2012
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

Str. G. Biharia, nr. 67-77, sector 1,
013981, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

MEVYA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi medicamente cu
substanţă activă memantină.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05665
(151) 05.09.2012
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEPTAZULEN

(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.
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, publicaţii cotidiene şi/sau
periodice, cărţi, reviste, publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; lanţ de
magazine; servicii editoriale şi redacţionale;
redactare texte publicitare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05681
(151) 05.09.2012
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

Str. G. Biharia, nr. 67-77, sector 1,
013981, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi medicamente cu
substanţă activă escitalopram.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05650
(151) 05.09.2012
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DINGLING HAIR AND BEARD
TRIMMER

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

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270524;

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

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05649
(151) 05.09.2012
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MICROTEL

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;

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

clase:
7 Automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05682
(151) 05.09.2012
(732) FEDERATIA SALARIATILOR

DIN ADMINISTRATIA PUBLICA
CENTRALA SI LOCALA DIN
ROMANIA COLUMNA, Str.
Cristian Popişteanu nr. 1-3, et. 3,
sector 1, 010024, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FEDERAŢIA COLUMNA ÎMPREUNĂ
P E N T R U  O  A D M I N I S T R AŢ I E
MODERNĂ

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260403; 270511;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05683
(151) 05.09.2012
(732) GEORGE VLADIMIR IVASCU,

Str. Ion Brezoianu nr. 53A, et. 1, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIARUL METROPOLIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05666
(151) 05.09.2012
(732) S.C. MEDIA SUD MANAGEMENT

S.A., Str. Câmpia Islaz nr. 97A, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

O OLTENIA BUSINESS
(591) Culori revendicate:negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
16 Publicaţii periodice; hârtie, carton şi alte
produse obţinute din acestea care nu sunt
incluse în alte clase; coperţi de cărţi;
fotografii; hârtie de scris; birotică şi papetărie
(exceptând mobila); manuale; materiale
plastice folosite la împachetat, inclusiv hârtie
igienică; publicaţii.
35 Publicitate (advertising), management de
afaceri, administrarea afacerilor, inclusiv
organizarea, operarea şi supervizarea
afacerilor; servicii de publicitate pe internet;
producţie de reclame radio şi televizate;
contabilitate; licitaţii; târguri; sondaje;
procesări de date; informaţii de afaceri;
servicii specifice oferite de vânzătorii
en-detail.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05667
(151) 05.09.2012
(732) SCUTARU IULIANA LUIZA, Str.

Monetăriei nr. 10, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NaturaCreta

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05668
(151) 05.09.2012
(732) PETRACHE LIVIU CIPRIAN, Str.

Emil Gârleanu nr. 6, bl. V52C, sc. 3,
et. 2, ap. 34, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE BEAUTY ACADEMY ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05669
(151) 05.09.2012
(732) S.C. MEMORIAL ASSISTANCE

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

(540)

Plan Funerar

  

(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 05670
(151) 05.09.2012
(732) S.C. EXHELIOS S.R.L., Str. Martir

Colonel Uta Ioan nr. 3, 300041,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

aliphia

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 9 DIN 
DATA DE 06.09.2012

Referitor depozit national M 2012 05478 publicat  in BOPI cereri marci nr.30/08.09.2012
s-a produs o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii corect   fiind  TallBall.
Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM si trimis solicitantului notificare
corecta.

  

Referitor depozit national M 2012 05436 publicat in BOPI cereri marci nr.9/06.09.2012 s-a
produs o eroare privind clasificarea listei de produse/servicii corect fiind dupa cum
urmeaza:
CLS 35 Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administratie comerciala lucrari de
birou, servicii de comunicare, consultanta in domeniul vanzarilor, relatii cu clientii,
management.
CLS 41 Educatie, instruire, divertisment, activitati sportive si culturale, organizarea de
traininguri, cursuri in vederea vanzarilor si a comunicarii, servicii de consultanta in domeniul
educatiei, instruirii, invatare, centre organizationale, organizare de centre de evaluare a
performantelor profesionale, centre de dezvoltare si evaluare, organizarea de centre e-
learning (cursuri online, testari on line); organizarea de programe pentru conferinte,
organizarea de teambuilding in scop de instruire, educare, informare.
CLS 42 Servicii stiintifice si tehnologice, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a
programelor de calculator (creare si mentinere site).
______________________________________________    

  




