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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 9/2012/saptamana 37
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

05276
12.09.2012 S.C. SERGIANA PRODIMPEX

S.R.L.
SERGIANA POIANA MARULUI

2 M 2012
05366

07.09.2012 S.C. A.I.M. COMPANY S.R.L. Dr. Jekelius Pharmacy Cafe

3 M 2012
05408

06.09.2012 S.C. ORIGINALS S.R.L. Originals.ro

4 M 2012
05640

07.09.2012 S.C. TRAINIC PROD COM
S.R.L.

TRAINIC

5 M 2012
05641

07.09.2012 S.C. 1 DECEMBRIE S.R.L. 1 Decembrie Sănătate românească,
din natură! Târgu Neamţ

6 M 2012
05642

10.09.2012 S.C. AVICOOPEX S.R.L. AVICOOPEX

7 M 2012
05684

06.09.2012 S.C. METROLEX S.R.L. METROLEX

8 M 2012
05685

06.09.2012 S.C. AGREMENTUL PASCA
S.R.L.

Pensiune-Restaurant Agrementul
Pasca Geoagiu-Bai

9 M 2012
05686

06.09.2012 BRATU VIOREL MISS & MISTER MAMAIA

10 M 2012
05687

06.09.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

EXTRA BCR

11 M 2012
05688

06.09.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

TOTAL BCR

12 M 2012
05689

06.09.2012 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

CLASSIC BCR

13 M 2012
05690

06.09.2012 BOERU GHEORGHE VINUL FAMILIEI BOERU

14 M 2012
05691

06.09.2012 BOERU GHEORGHE VINURILE FAMILIEI BOERU

15 M 2012
05692

06.09.2012 FIA NEW FASHION S.R.L. FIA New Fashion Casa Elegantei

16 M 2012
05693

06.09.2012 DODI ALUN

17 M 2012
05694

06.09.2012 DODI ALUN
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18 M 2012
05695

06.09.2012 FEDIMA ROMANIA Fedima Romania Asociaţia Română
a Producătorilor şi Furnizorilor de
Ingrediente din Industria Panificaţiei,
Patiseriei şi Cofetăriei

19 M 2012
05696

06.09.2012 ISTRATE CRISTINEL MEIYO GYM

20 M 2012
05697

06.09.2012 S.C. INTERNATIONAL HEALTH
IH S.R.L.

COMPLEX ANTIOXIDANT GE 132

21 M 2012
05698

06.09.2012 S.C. INTERNATIONAL HEALTH
IH S.R.L.

COMPLEX ANTIOXIDANT GE 132+
NATURAL

22 M 2012
05699

06.09.2012 S.C. HETEI S.R.L. fh familia hetei

23 M 2012
05700

06.09.2012 S.C. MONDO GELATO S.R.L. Provencal Caffe & Restaurant

24 M 2012
05702

06.09.2012 DRAGU STELUŢA ANCA Una ca Luna

25 M 2012
05703

06.09.2012 DE AGOSTINI HELLAS LTD Păpuşi de porţelan ÎN ROCHII DE
EPOCĂ

26 M 2012
05704

06.09.2012 MATEI GHEORGHE DECEBAL EXPRESUL DE BUFTEA

27 M 2012
05705

06.09.2012 MATEI GHEORGHE DECEBAL EUROPA LIBERA

28 M 2012
05706

06.09.2012 S.C. LAUR MED PLANT S.R.L. SOVRODERM

29 M 2012
05707

06.09.2012 S.C. ELZIN PLANT S.R.L. SOVROZIN

30 M 2012
05708

06.09.2012 S.C. ELZIN PLANT S.R.L. COMAG PLANT

31 M 2012
05709

06.09.2012 MATEI GHEORGHE DECEBAL REGIONALUL

32 M 2012
05710

06.09.2012 UNILEVER N.V. FINE FRAGRANCE FOREVER

33 M 2012
05711

06.09.2012 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. ROMAQUA GROUP BORSEC

34 M 2012
05712

07.09.2012 DODI ALUN

35 M 2012
05713

07.09.2012 S.C. MOBTECO PRODUCT
S.R.L.

ARTESI mobili
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36 M 2012
05714

07.09.2012 CIPRIAN-COSMIN
BRANISTEANU

onlinepedia

37 M 2012
05715

07.09.2012 S.C. TURSIB S.A. TURSIB

38 M 2012
05716

07.09.2012 S.C. TURSIB S.A. TURSIB

39 M 2012
05717

07.09.2012 S.C. SIBMEDIA INTERACTIVE
S.R.L.

tocmai.ro Vinzi si cumperi, simplu si
rapid

40 M 2012
05718

07.09.2012 P.F. ANDREI DANIEL-RELU
P.F. ILIUTA CONSTANTIN
P.F. LUCIAN-NICOLAE VANCA
P.F. MARIUS SERBAN
TOMESCU

ESCAPE GROUP ROPE ACCESS,
RIGGING

41 M 2012
05719

07.09.2012 S.C. NEDEEA MUNTILOR
S.R.L.

mansarda vintage by Simona Oprea

42 M 2012
05720

07.09.2012 FUNDAŢIA UZINELE DE FIER
ŞI DOMENIILE REŞIŢA

Muzeul de Locomotive cu Abur
Reşiţa

43 M 2012
05721

07.09.2012 CAULEA ALEXANDRU Anastasia Nails

44 M 2012
05722

07.09.2012 CAULEA ALEXANDRU ABC Anastasia Beauty Center
www.anastasia-beauty-center.ro

45 M 2012
05723

07.09.2012 S.C. TEHNOCOM-TRADING
S.R.L.

SANNOX

46 M 2012
05724

07.09.2012 GEORGIANA GHEORGHE
ADELA CATALINA BULIC

Creperie d'Amour CLATITE
FERMECATE, DULCI SI SARATE

47 M 2012
05725

10.09.2012 S.C. EXCLUSIVE CLASS
BRAND S.R.L.

Solo Orangeade

48 M 2012
05726

10.09.2012 S.C. EXCLUSIVE CLASS
BRAND S.R.L.

Solo Lemonade mint

49 M 2012
05727

10.09.2012 S.C. TAXI TITAN S.R.L. TAXI SERVICE TITAN

50 M 2012
05728

07.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ÎNCEPE BAHMU!

51 M 2012
05729

07.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. CA BĂIEŢII

52 M 2012
05730

07.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. TELEFONUL DE LA MIEZUL
NOPŢII
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53 M 2012
05731

07.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ROMÂNII ŞTIU SĂ RÂDĂ

54 M 2012
05732

07.09.2012 S.C. CIDP BIOTECHNOLOGY
S.R.L.

CIDP BIOTECH - ROMANIA

55 M 2012
05735

07.09.2012 S.C. INES BURGER PRODCOM
S.R.L.

RESTAURANT BROTĂCEI

56 M 2012
05736

12.09.2012 S.C. JOB START S.R.L. Harap Alb continuă...

57 M 2012
05737

10.09.2012 DODI ALUN

58 M 2012
05738

10.09.2012 S.C. MATY SECURITY S.R.L. MATY SECURITY

59 M 2012
05739

10.09.2012 BRATU VIOREL MISS & MISTER SIBIU

60 M 2012
05740

10.09.2012 BRATU VIOREL MISS & MISTER SATU MARE

61 M 2012
05741

10.09.2012 S.C. L'INCONTRO V.V.V. S.R.L. L'Incontro

62 M 2012
05742

10.09.2012 S.C. CISEROM S.A. ciserom

63 M 2012
05743

10.09.2012 S.C. CISEROM S.A. şoseta de Sebeş originală

64 M 2012
05744

10.09.2012 S.C. EUROINK ROMANIA S.R.L. EUROINK ROMANIA

65 M 2012
05745

10.09.2012 ASOCIATIA 1 IUNIE 2001 SUNT SURDO-MUT.VREAU SI EU
SA SUN LA 112

66 M 2012
05746

10.09.2012 S.C. PROMOART S.R.L. promo art make an impression

67 M 2012
05747

10.09.2012 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. Bonexio - pentru structura ta de
rezistenţă

68 M 2012
05748

10.09.2012 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. Ţine pasul cu efervescenţa vieţii

69 M 2012
05749

10.09.2012 NICOLAU VALENTIN EPOCA

70 M 2012
05750

10.09.2012 NICOLAU VALENTIN BATETOBA

71 M 2012
05751

10.09.2012 METROPOLITAN LIFE
INSURANCE COMPANY

Metropolitan Life
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72 M 2012
05752

10.09.2012 THE COCA COLA COMPANY CAPPY BODYTIME

73 M 2012
05753

10.09.2012 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG

De-ale noastre producţie controlată
de METRO

74 M 2012
05754

10.09.2012 KING SECURITY S.R.L. KING SECURITY

75 M 2012
05755

10.09.2012 GOG SIMION CRISTIAN Putem noi ca oameni......?

76 M 2012
05756

10.09.2012 S.C. MAGNUS DUNAREA
S.R.L.

RESTAURANT LAURA

77 M 2012
05757

10.09.2012 S.C. MAGNUS DUNAREA
S.R.L.

HOTEL MAGNUS

78 M 2012
05758

10.09.2012 S.C. FOX COM SERV S.R.L. SALAM SANDWICH TOAST FOX

79 M 2012
05759

10.09.2012 S.C. FOX COM SERV S.R.L. SUNCA SANDWICH TOAST FOX

80 M 2012
05760

10.09.2012 S.C. PORCELAIN
MANUFACTURES S.R.L.

MOGA

81 M 2012
05761

10.09.2012 S.C. BEAT EVENT S.R.L. OMEN

82 M 2012
05762

10.09.2012 S.C. SYNTHVENTURE S.R.L. CEEL

83 M 2012
05763

10.09.2012 SLAMA HUILES CARTAGINA

84 M 2012
05764

10.09.2012 SHANGHAI SILK GROUP CO.,
LTD.

LILY

85 M 2012
05765

10.09.2012 S.C. SILENT PARTNERS S.R.L. KNOWLEDGE BEHIND HEART
MATTERS

86 M 2012
05766

10.09.2012 S.C. SILENT PARTNERS S.R.L. silent partners

87 M 2012
05767

10.09.2012 GHEORGHE TODUŢ PARTIDUL NAŢIONAL
LIBERAL-ARIPA TÂNĂRĂ

88 M 2012
05768

10.09.2012 S.C. MIT PEARLS S.R.L. zugga CRAZY, DELICIOUS
COMBINATIONS

89 M 2012
05769

10.09.2012 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

CANGUR

90 M 2012
05770

10.09.2012 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED
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91 M 2012
05771

10.09.2012 BROWN-FORMAN POLSKA
SPZOO

MAXIMUS

92 M 2012
05772

10.09.2012 S.C. EURO EYE S.R.L. EUROPE EYE SPITALUL TĂU DE
OFTALMOLOGIE

93 M 2012
05773

10.09.2012 S.C. EURO EYE S.R.L. EUROPE HOSPITAL

94 M 2012
05774

10.09.2012 S.C. DAVI PROTECT COMP
S.R.L.

DAVI PROTECT COMP

95 M 2012
05775

11.09.2012 S.C. AERIS FACILITY
MANAGEMENT S.R.L.

AERIS

96 M 2012
05776

11.09.2012 S.C. KERTEC CLEANING
TECHNOLOGY S.R.L.

KERTEC

97 M 2012
05777

11.09.2012 SIGHIARTAU
CONSTANTIN-COSMIN

Cam on

98 M 2012
05778

11.09.2012 CLT UFA S.A. f +

99 M 2012
05779

11.09.2012 KARAMYAN ARMAN
SARGSIAN GHEVORG

bobomoda

100 M 2012
05780

11.09.2012 S.C. SOLARTIUM GROUP
S.R.L.

LACTIFERON

101 M 2012
05781

11.09.2012 S.C. SOLARTIUM GROUP
S.R.L.

NAUZYL

102 M 2012
05782

11.09.2012 S.C. JOMA ROMANIA S.R.L. F.C. MUNICIPAL TÎRGU - MUREŞ

103 M 2012
05783

11.09.2012 S.C. WKN SECURITY S.R.L. WKN SECURITY

104 M 2012
05784

11.09.2012 DUMITRASCU
DRAGOS-OVIDIU
STANCILA CATALIN-NICOLAE

KOLASS key online assistance

105 M 2012
05785

11.09.2012 S.C. SPORT CAPITAL FINANCE
S.R.L.

TINAR

106 M 2012
05786

11.09.2012 S.C. FASHION JEANS
COSMETICS S.R.L.

JUST COSMETICS

107 M 2012
05787

11.09.2012 S.C. TITAN S.A. RAFTUL BUNICII

108 M 2012
05788

11.09.2012 S.C. GLOBAL MEDICAL
CONSULTING S.R.L.

GLOBAL MEDICAL YOUR
MEDICAL PARTNER

109 M 2012
05789

11.09.2012 S.C. BLUE STAR SECURITY
S.R.L.

BLUE STAR SECURITY
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110 M 2012
05790

11.09.2012 CRACIUNOIU DANIELA
CRISTINA

lemps

111 M 2012
05791

11.09.2012 S.C. LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT S.A.

NEWS LUMINA INSTITUŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

112 M 2012
05793

11.09.2012 S.C. STAR PLAST CO S.R.L. JD JILDA DECOR

113 M 2012
05795

11.09.2012 S.C. PAGINI DE CARTE S.R.L. oCarte

114 M 2012
05796

11.09.2012 S.C. VIVA CREDIT IFN S.A. VIVA BUSINESS

115 M 2012
05797

11.09.2012 S.C. MADISON RAND
PROMOTIONS S.R.L.

MADISON - absolute beauty

116 M 2012
05798

11.09.2012 NASUI CLAUDIU IULIUS
GAVRIL

SoLib

117 M 2012
05799

11.09.2012 S.C. ADEPLAST S.A. POLIPLAST

118 M 2012
05800

11.09.2012 JIA EN SPECIAL PRODUCTION
S.R.L.

F Fashion casa

119 M 2012
05801

11.09.2012 TOP LAND EXIM S.R.L. DEBANT

120 M 2012
05803

11.09.2012 S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L. galateca

121 M 2012
05804

11.09.2012 CORCODEL ION AMY MARKET

122 M 2012
05805

11.09.2012 S.C. JAD STAR S.R.L. RED POINT

123 M 2012
05806

11.09.2012 S.C. BLUE OCEAN
MARKETING S.R.L.

CAFELE PREMIATE

124 M 2012
05807

11.09.2012 DODALI S.R.L. Artesana

125 M 2012
05808

12.09.2012 BUCUR MARIUS-CATALIN Ogorul belşug şi spor

126 M 2012
05809

12.09.2012 S.C. BIOFARM S.A. Sănătatea îţi surâde

127 M 2012
05810

12.09.2012 S.C. BIOFARM S.A. BIOLAND

128 M 2012
05811

12.09.2012 S.C. KIDCITY DISTRIBUTION
S.R.L.

Babytrend

129 M 2012
05812

12.09.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

LALA BAND
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130 M 2012
05813

12.09.2012 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

LALA BAND

131 M 2012
05814

12.09.2012 S.C. STERA CHEMICALS S.R.L. STERASOL

132 M 2012
05815

12.09.2012 SIRBU PAUL Super TRAFIC

133 M 2012
05816

12.09.2012 S.C. SIGAZ S.R.L. par-BRIZZY

134 M 2012
05817

12.09.2012 S.C. SIGAZ S.R.L. SIGAZ

135 M 2012
05818

12.09.2012 S.C. MULTIBET BAR S.R.L. MultiBet pariuri sportive

136 M 2012
05819

12.09.2012 S.C. MULTIBET BAR S.R.L. MultiBet sala de jocuri

137 M 2012
05820

12.09.2012 SIMONA DUMITRU The Band. Atelierul de muzică

138 M 2012
05821

12.09.2012 S.C. IN4MATIC SOLUTION
S.R.L.

in4matic solution

139 M 2012
05822

12.09.2012 S.C. CESAL S.A. CESAL Ultraclean

140 M 2012
05823

12.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. BĂRBAŢI LA PUTERE

141 M 2012
05824

12.09.2012 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. GSP TV

142 M 2012
05825

12.09.2012 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

bulevard

143 M 2012
05826

12.09.2012 S.C. CARIOCA STUDIO S.R.L. CARIOCA STUDIO

144 M 2012
05827

12.09.2012 PETCU MARIAN LIA BOMBONERIA

145 M 2012
05828

12.09.2012 S.C. SIMARTIS TELECOM
S.R.L.

bubble your business will reach more

146 M 2012
05829

12.09.2012 S.C. SIMARTIS TELECOM
S.R.L.

bubble

147 M 2012
05830

12.09.2012 S.C. ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

ROMEGA ALADOR

148 M 2012
05831

12.09.2012 S.C. CERBER PROTECTIE SI
PAZA S.R.L.

CERBER Protectie & Paza

149 M 2012
05832

12.09.2012 ASOCIATIA TRIPLE XELIX TRIPLE HELIX Entrepreneurship.
Education. Leadership.
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150 M 2012
05833

12.09.2012 ASOCIATIA TRIPLE XELIX campioni in business

151 M 2012
05834

12.09.2012 BROWN-FORMAN POLSKA
SPZOO

RIDICA-TE SI CUCERESTE

152 M 2012
05835

12.09.2012 S.C. AND COMPUTER S.R.L. E SIGMA
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(210) M 2012 05276
(151) 12.09.2012
(732) S.C. SERGIANA PRODIMPEX

S.R.L., Str. Sub Masa Mare nr. 618 B,
judeţul Braşov, *, COMUNA
POIANA MĂRULUI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

SERGIANA POIANA MARULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05366
(151) 07.09.2012
(732) S.C. A.I.M. COMPANY S.R.L., Str.

Independenţei 15, bl. 321, sc. C, ap.
10, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

Dr. Jekelius Pharmacy Cafe

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270513; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05408
(151) 06.09.2012
(732) S.C. ORIGINALS S.R.L., Şos.

Păcurari nr. 59, judeţul Iaşi, 700544,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Originals.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii oferite de un magazin online de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii sport.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05640
(151) 07.09.2012
(732) S.C. TRAINIC PROD COM S.R.L.,

Str. Deal nr. 1008/10, sat Bosanci, jud.
Suceava, , COMUNA BOSANCI
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)

TRAINIC

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:071520; 260118;

260409; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05641
(151) 07.09.2012
(732) S.C. 1 DECEMBRIE S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 1, jud. Neamţ, , TÂRGU
NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

1 Decembrie Sănătate românească, din
natură! Târgu Neamţ
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(591) Culori revendicate:alb, negru, verde,
cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:020316; 050702;

070124; 110303;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 05642
(151) 10.09.2012
(732) S.C. AVICOOPEX S.R.L., Str.

Orban Balazs nr. 36, judeţul Harghita,
, CRISTURU SECUIESC ROMANIA

(540)

AVICOOPEX

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:020120; 070101;

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

clase:
29 Produsedin piept de pui, mezeluri din
acesta.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05684
(151) 06.09.2012
(732) S.C. METROLEX S.R.L., Str.

Topliţa nr. 139, Jud. Harghita, ,
MIERCUREA CIUC 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)

METROLEX

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Vânzare (comercializare, distribuire către
terţi) de produse industriale cum sunt
rulmenţi, scule, lubrifianţi interflon, adezivi şi
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etanşaţi, elemente de transmisia puterii,
componente pentru sistemele de transmisii cu
curele şi cu lanţ, roţi şi role industriale,
dispozitive, produse de etansare, de îmbinare
din inox, cu amănuntul, cu ridicata, prin
magazin specializat sau pe propriul website;
administrarea comerciala a licenţelor
produselor industriale de import şi a
serviciilor de mententanţă pentru acestea;
informaţii despre produse industriale naţionale
şi/sau din import, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii de asistenţă comercială pentru produse
industriale de import; activităţi de
import-export cu produse industriale de tipul
celor sus-menţionate; prezentare de produse
industriale prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare.
42 Creare şi menţinere site web propriu de
prezentare (a comerciantului şi a activităţii
sale, inclusiv a produselor şi serviciilor
comercializate de către acesta).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05685
(151) 06.09.2012
(732) S.C. AGREMENTUL PASCA

S.R.L., Str. Germisara, bl. 1, sc. A, et.
3, ap. 7, Jud. Hunedoara, ,
GEOAGIU-BĂI 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)

Pensiune-Restaurant Agrementul Pasca
Geoagiu-Bai

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05686
(151) 06.09.2012
(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 MAMAIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05687
(151) 06.09.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05704
(151) 06.09.2012
(732) MATEI GHEORGHE DECEBAL,

Str. Gării nr. 34, Sat Santu Floreşti,
judeţul Ilfov, , COMUNA GRUIU
ROMANIA 

(540)

EXPRESUL DE BUFTEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, reviste, hârtie, carton, produse
din aceste materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Cărţi de joc.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05688
(151) 06.09.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOTAL BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05689
(151) 06.09.2012
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLASSIC BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05690
(151) 06.09.2012
(732) BOERU GHEORGHE, B-dul

Agronomiei nr. 7-15, bl. N3-2, corp A,
et. 3, ap. 12, sector 1, 015141,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VINUL FAMILIEI BOERU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05710
(151) 06.09.2012
(732) UNILEVER N.V.,  Weena 455, 3013

A L  R o t t e r d a m,  O l a n d a ,  ,
NETHERLANDS 

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

(540)

FINE FRAGRANCE FOREVER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; detergenţi; preparate de albire,
produse de curăţat; produse de parfumerie,
apă de toaletă, after-shave, apă de colonie;

u le iu r i  e sen ţ i a l e ;  deodoran te  ş i
antiperspirante; preparate pentru îngrijirea
scalpului şi a părului; şampoane şi balsamuri;
coloranţi de păr; produse de styling pentru
păr; pastă de dinţi, apă de gură, nu pentru uz
medical; preparate pentru îngrijirea gurii şi
dinţilor; preparate de toaletă nemedicinale;
preparate de baie şi duş; preparate pentru
îngrijirea pielii; uleiuri, creme şi loţiuni pentru
piele; produse pentru bărbierit; produse
pre-bărbierit şi produse după bărbierit;
produse pentru depilat; preparate bronzante şi
preparate de protecţie solară; cosmetice;
produse pentru machiaj şi produse pentru
îndepărtarea machiajului; vaselină (petroleum
jelly); preparate de îngrijire a buzelor; pudră
de talc; vată, beţişoare cu vată; tampoane
cosmetice, şervetele (tissues) sau tampoane
(wipes); dischete, tampoane, şervetele (pads,
tissues or wipes) pre-umezite sau impregnate
cu substanţe pentru curăţare; măşti de
frumuseţe, pachete faciale (facial packs).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05691
(151) 06.09.2012
(732) BOERU GHEORGHE, B-dul

Agronomiei nr. 7-15, bl. N3-2, corp A,
et. 3, ap. 12, sector 1, 015141,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VINURILE FAMILIEI BOERU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05692
(151) 06.09.2012
(732) FIA NEW FASHION S.R.L., Str.

Gh. Ţiţeica nr. 4, bl. 52-bis, sc. B, et.
4, ap. 35, sector 2, 020301,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIA New Fashion Casa Elegantei

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05711
(151) 06.09.2012
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, Judeţul Harghita,
535300, BORSEC ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ROMAQUA GROUP BORSEC

  
(531) Clasificare Viena:050520; 260201;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05693
(151) 06.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05694
(151) 06.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05705
(151) 06.09.2012
(732) MATEI GHEORGHE DECEBAL,

Str. Gării nr. 34, Sat Santu Floreşti,
judeţul Ilfov, , COMUNA GRUIU
ROMANIA 

(540)

EUROPA LIBERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, reviste, hârtie, carton, produse
din aceste materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Cărţi de joc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05695
(151) 06.09.2012
(732) FEDIMA ROMANIA, Intr. Platon

nr. 8, sector 3, 030645, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fedima Romania Asociaţia Română a
Producătorilor şi Furnizorilor de

Ingrediente din Industria Panificaţiei,
Patiseriei şi Cofetăriei

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280C), galben (Pantone 108C)

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05706
(151) 06.09.2012
(732) S.C. LAUR MED PLANT S.R.L.,

Aleea Dealul Măcinului nr. 7, bl. D34,
sc. D, ap. 49, sector 6, 060244,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOVRODERM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05707
(151) 06.09.2012
(732) S.C. ELZIN PLANT S.R.L., Aleea

Dealul Măcinului nr. 7, bl. D34, sc. D,
ap.  49,  sector 6,  062044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOVROZIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05696
(151) 06.09.2012
(732) ISTRATE CRISTINEL, Str. Nicolae

Caranfil nr. 36, bl. 10C, sc. 2, ap. 37,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEIYO GYM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05708
(151) 06.09.2012
(732) S.C. ELZIN PLANT S.R.L., Aleea

Dealul Măcinului nr. 7, bl. D34, sc. D,
ap. 49, sector 6, 062044, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COMAG PLANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05709
(151) 06.09.2012
(732) MATEI GHEORGHE DECEBAL,

Str. Gării nr. 34, Sat Santu Floreşti,
judeţul Ilfov, , COMUNA GRUIU
ROMANIA 

(540)

REGIONALUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, reviste, hârtie, carton, produse
din aceste materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
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aparatelor); materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
28 Cărţi de joc.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05697
(151) 06.09.2012
(732) S.C. INTERNATIONAL HEALTH

IH S.R.L., Str. Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel nr. 37, et. 2, ap. 5, judeţul
Timiş , 300243, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

COMPLEX ANTIOXIDANT GE 132

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Supliment alimentar, dietetic, complex
antioxidant, pentru uz uman, bogat în
vitamine, minerale, oligominerale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05698
(151) 06.09.2012
(732) S.C. INTERNATIONAL HEALTH

IH S.R.L., Str. Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel nr. 37, et. 2, ap. 5, judeţul
Timiş, 300243, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

COMPLEX ANTIOXIDANT GE 132+
NATURAL

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

5 Supliment alimentar, dietetic, complex
antioxidant, pentru uz uman, bogat în
vitamine, minerale, oligominerale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05699
(151) 06.09.2012
(732) S.C. HETEI S.R.L., Str. Ferma de

Vaci, FN, judeţul Satu-Mare, ,
COMUNA BELTIUG ROMANIA 

(740) S.C. MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

fh familia hetei

(591) Culori revendicate:roşu-cărămiziu
(Pantone 1805C), verde (Pantone
7476C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; inclusiv regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export; lanţuri de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05700
(151) 06.09.2012
(732) S.C. MONDO GELATO S.R.L., Sat

Iaslovăţ nr. 153, judeţul Suceava, ,
COMUNA IASLOVĂŢ ROMANIA 

(540)

Provencal Caffe & Restaurant

  
(531) Clasificare Viena:051309; 070124;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05703
(151) 06.09.2012
(732) DE AGOSTINI HELLAS LTD,

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

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

(540)

Păpuşi de porţelan ÎN ROCHII DE
EPOCĂ

(591) Culori revendicate:bej, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260518; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05702
(151) 06.09.2012
(732) DRAGU STELUŢA ANCA, Şos.

Colentina nr. 18, bl. 9A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Una ca Luna

  
(531) Clasificare Viena:110314; 110318;

270501; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienti pentru menaj sau
bucătărie; porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05712
(151) 07.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

(531) Clasificare Viena:110302;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Sticlărie (cuprinse în această clasă). 
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05713
(151) 07.09.2012
(732) S.C. MOBTECO PRODUCT S.R.L.,

Str. Dolomitului nr. 27, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARTESI mobili

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05714
(151) 07.09.2012
(732) C I P R I A N - C O S M I N

BRANISTEANU, Calea Griviţei nr.
178, bl. P, sc.A, et. 10, ap. 42, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

onlinepedia

(591) Culori revendicate:bleu ciel, albastru,
bleumarin, roşu, verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010502; 011302;

270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 05732
(151) 07.09.2012
(732) S.C. CIDP BIOTECHNOLOGY

S.R.L., Str. Albac nr. 15, etaj 1, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CIDP BIOTECH - ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

290104;  
(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;
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materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 05715
(151) 07.09.2012
(732) S.C. TURSIB S.A., Calea Dumbravii

nr. 133-135, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

TURSIB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 05716
(151) 07.09.2012
(732) S.C. TURSIB S.A., Calea Dumbravii

nr. 133-135, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

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

(540)

TURSIB

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05717
(151) 07.09.2012
(732) S.C. SIBMEDIA INTERACTIVE

S.R.L., Str. Banatului nr. 10, ap. 12,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

tocmai.ro Vinzi si cumperi, simplu si
rapid

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : v e r d e ,
albastru-bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:070124; 160111;

270502; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05722
(151) 07.09.2012
(732) CAULEA ALEXANDRU, Aleea

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

(540)

ABC Anastasia Beauty Center
www.anastasia-beauty-center.ro

(591) Culori revendicate:gri (pantone 425),
gri deschis (pantone 441), negru
(pantone black)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05718
(151) 07.09.2012
(732) P.F. ANDREI DANIEL-RELU, Drm

Timonierului nr. 17, bl. 2, sc.4, et.1,
ap.126, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) P.F. ILIUTA CONSTANTIN, Str.
Unirii nr. 11, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
- LEORDENI ROMANIA 

(732) P.F. LUCIAN-NICOLAE VANCA,
Str. Telecabinei nr. 54, bl. A 11, et. 4,
ap. 17, judeţul Prahova, , BUŞTENI
ROMANIA 

(732) P . F .  M A R I U S  S E R B A N
TOMESCU, Str. Voila nr. 10, bl. 21,
sc. 4, et. 3, ap. 56, sector 4, ,
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)

ESCAPE GROUP ROPE ACCESS,
RIGGING

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270514;

290112;  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05723
(151) 07.09.2012
(732) S.C. TEHNOCOM-TRADING

S.R.L., Str. Eternitate nr. 87, cam. 2,
Jud. Iaşi, 700329, IAŞI ROMANIA 

(540)

SANNOX
(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
17 Curele trapezoidale (din cauciuc)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05719
(151) 07.09.2012
(732) S.C. NEDEEA MUNTILOR S.R.L.,

Sat Maracineni Pct. Gropeni nr. 559A,
judeţul Argeş, , COM. MARACINENI
ROMANIA 

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

(540)
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mansarda vintage by Simona Oprea

(591) Culori revendicate:maro, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270524;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acestea,necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
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 05735
(151) 07.09.2012
(732) S.C. INES BURGER PRODCOM

S.R.L., Şos. Ştefan cel Mare nr. 240,
Bl. 59A, Parter, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RESTAURANT BROTĂCEI

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

  
(531) Clasificare Viena:031112; 260108;

270507; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05720
(151) 07.09.2012
(732) FUNDAŢIA UZINELE DE FIER ŞI

DOMENIILE REŞIŢA, Str. Calea
Caransebeşului nr. 16A (camera 20A),
judeţul Caraş Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(540)
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Muzeul de Locomotive cu Abur Reşiţa

(591) Culori revendicate:auriu, negru,
mediu-suriu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05721
(151) 07.09.2012
(732) CAULEA ALEXANDRU, Aleea

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

(540)

Anastasia Nails

(591) Culori revendicate:gri închis, gri
deschis, violet

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; învăţământ secundar,
tehnic sau profesional, alte forme de
învăţământ. 
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a

frumuseţii pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05727
(151) 10.09.2012
(732) S.C. TAXI TITAN S.R.L., Str.

Stănişoara Nr. 16, Sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TAXI SERVICE TITAN

(591) Culori revendicate:galben, portocali

  
(531) Clasificare Viena:140709; 180121;

250704; 260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Comunicaţii; transmitere de mesaje
(dispecerat taxi).
39 Transport persoane în regim de taxi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05724
(151) 07.09.2012
(732) GEORGIANA GHEORGHE, Str.

Podul Giurgiului nr. 4, bl. 4, sc. 1, et.
2, ap. 12, sector 5, , BUCURESTI
ROMANIA 

(732) ADELA CATALINA BULIC, Str.
Pandurilor nr. 4, bl. 3K, ap. 5, et. 1,
Jud. Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

Creperie d'Amour CLATITE
FERMECATE, DULCI SI SARATE

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb

  
(531) Clasificare Viena:080725; 110318;

260118; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere web-site.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05725
(151) 10.09.2012
(732) S.C. EXCLUSIVE CLASS BRAND

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

(540)

Solo Orangeade

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

  
(531) Clasificare Viena:050711; 050722;

250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05726
(151) 10.09.2012
(732) S.C. EXCLUSIVE CLASS BRAND

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

(540)

Solo Lemonade mint

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:050712; 050722;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05728
(151) 07.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

ÎNCEPE BAHMU!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05729
(151) 07.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

CA BĂIEŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05730
(151) 07.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

TELEFONUL DE LA MIEZUL NOPŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05731
(151) 07.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

ROMÂNII ŞTIU SĂ RÂDĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05760
(151) 10.09.2012
(732) S . C .  P O R C E L A I N

MANUFACTURES S.R.L., B-dul
Muncii nr. 25A, Jud. Cluj, 400641,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

MOGA

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Porţelan şi sticlărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05761
(151) 10.09.2012
(732) S.C. BEAT EVENT S.R.L., Str.

Petru Poni nr. 2G, Jud. Iaşi, 700523,
IAŞI ROMANIA 

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

(540)

OMEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii privind tehnologia informaţiei,
realizare de soft-uri la comandă (software
orientat client); realizarea şi menţinerea
paginilor de web, a portalurilor web şi
activităţi conexe acestora; plaforme software
pentru dezvoltarea de aplicaţii java web;
software de configurare vizuală a elementelor
de interfaţă utilizator; software generator de
interfaţă utilizator care acoperă scenarii de
afişare, filtrare/căutare, editare, persistenţă
informaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05762
(151) 10.09.2012
(732) S.C. SYNTHVENTURE S.R.L., Sat

Valea Lupului, stradela Lacului nr. 19,
Jud. Iaşi, 707410, COMUNA VALEA
LUPULUI ROMANIA 

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

(540)

CEEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii privind tehnologia informaţiei,
realizare de soft-uri la comandă (software
orientat client); realizarea şi menţinerea
paginilor de web, a portalurilor web şi
activităţi conexe acestora; software pentru
managementul de proiect; software pentru
urmărirea execuţiei proiectului în parametri de
buget şi performanţă; software pentru
management de documente; software tip
platformă colaborativă: forum, sarcini, flux de
activităţi, email, chat, alerte.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rciBOPI  nr. 9/2012/37

(210) M 2012 05763
(151) 10.09.2012
(732) SLAMA HUILES, 1 The Lake Toba

Street, Goldina Building, the banks of
the lake, 1053, TUNIS TUNISIA 

(740) NOWAPATENT S.R.L., Str. Lotru,
nr. 4, bl. 92, sc. C, ap. 1, Jud.Sibiu
MEDIAŞ

(540)

CARTAGINA

  
(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, ulei de măsline.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05756
(151) 10.09.2012
(732) S.C. MAGNUS DUNAREA S.R.L.,

Str. Brăilei, corp adiacent, bl. BR5A,
jud. Galaţi, 800098, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

RESTAURANT LAURA

  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05764
(151) 10.09.2012
(732) SHANGHAI SILK GROUP CO.,

LTD., NO. 1500, Shijidadao, Pudong
New Area, , SHANGHAI CHINA 

(740) NOWAPATENT S.R.L., Str. Lotru,
nr. 4, bl. 92, sc. C, ap. 1, Jud.Sibiu
MEDIAŞ

(540)

LILY

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

clase:
9 Ochelari; casete de ochelari; rame de lentile;
lentile de ochelari; lentile de contact; şnururi
de lentile; lanţuri de lornioane; rame de
ochelari; ochelari de soare.
24 Decoruri pentru perete; fetru; prosoape din
material textil; feţe de pernă; lenjerie de pat;
cuverturi de pat; aşternuturi pentru paturi;
aşternuturi pentru plăpumi; feţe de masă (nu şi
din Hârtie); suporturi de masă din material
textil; perdele, draperii, din material plastic
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sau textil.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, pălării; eşarfe;
cravate; curele; mănuşi; tricotaje.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05736
(151) 12.09.2012
(732) S.C. JOB START S.R.L., Calea

Griviţei nr. 216, bl. I, sc. B, et. 11, ap.
42, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP
1, CP 52 BUZĂU

(540)

Harap Alb continuă...

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

  
(531) Clasificare Viena:020107; 020122;

270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, răşini artificiale în stare

brută, materiale plastice în stare brută;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
adezivi (materiale de lipit) destinate industriei.
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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
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);
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala;
strângerea la un loc în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse din clasele 01; 02; 09;
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16; 20; 38; 42, aşa cum au fost înregistrate de
prezenta cerere ( exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vândă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul situ-rilor web sau oricare alt
mijloc; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 05757
(151) 10.09.2012
(732) S.C. MAGNUS DUNAREA S.R.L.,

Str. Brăilei, corp adiacent, bl. BR5A,
jud. Galaţi, 800098, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

HOTEL MAGNUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05765
(151) 10.09.2012
(732) S.C. SILENT PARTNERS S.R.L.,

Şos. Ştefan Cel Mare 15, bl. 15, et. 5,
ap. 17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KNOWLEDGE BEHIND HEART
MATTERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05758
(151) 10.09.2012
(732) S.C. FOX COM SERV S.R.L., Şos.

Vitan Bârzeşti nr. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALAM SANDWICH TOAST FOX
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(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 05759
(151) 10.09.2012
(732) S.C. FOX COM SERV S.R.L., Şos.

Vitan Bârzeşti nr. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUNCA SANDWICH TOAST FOX

  
(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 05766
(151) 10.09.2012
(732) S.C. SILENT PARTNERS S.R.L.,

Şos. Ştefan Cel Mare 15, bl. 15, et. 5,
ap. 17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

silent partners

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05737
(151) 10.09.2012
(732) DODI ALUN, Str. Becas nr. 1, jud.

Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05767
(151) 10.09.2012
(732) GHEORGHE TODUŢ, Str. Petofi

Sandor 38/39, Jud. Satu Mare, , SATU
MARE ROMANIA 

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

(540)

PARTIDUL NAŢIONAL
LIBERAL-ARIPA TÂNĂRĂ

  
(531) Clasificare Viena:030301;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rciBOPI  nr. 9/2012/37

(210) M 2012 05768
(151) 10.09.2012
(732) S.C. MIT PEARLS S.R.L., Str. Ion

Mester 12/37, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA 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)

zugga CRAZY, DELICIOUS
COMBINATIONS

(591) Culori revendicate:mov, albastru, bleu,
galben, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate.
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 05738
(151) 10.09.2012
(732) S.C. MATY SECURITY S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 82, judeţul Sibiu, ,
AGNITA ROMANIA 

(540)

MATY SECURITY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05769
(151) 10.09.2012
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, St. James Court, Great
Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, ,  BRISTOL
REGATUL UNIT 

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

(540)

CANGUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunica ţ i i  ş i
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,
instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; scannere şi cititoare de coduri de
bare; aparate şi instrumente de televiziune şi
radio; transmitatoare şi receptoare pentru
difuzare de telecomunicaţii, radio şi
televiziune; aparate pentru acces la programe
difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate

purtătoare de date; programe de calculator;
softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
toate fiind purtătoare magnetice de date; plăci
cu circuite imprimate; carduri magnetice
neînregistrate şi preînregistrate; carduri de
date; carduri de memorie; carduri smart;
carduri conţinând microprocesoare; carduri de
circuite integrate; carduri electronice de
identificare; caduri de telefoane; carduri de
credit de telefoane; carduri de credit; carduri
de debit; carduri pentru jocuri electronice
create pentru a fi utilizate cu telefoanele;
unităţi CD-ROM; purtătoare magnetice,
digitale şi optice de date; medii magnetice,
digitale şi optice de înregistrare şi stocare de
date (neînregistrate şi preînregistrate); unitate
flash pentru USB; softuri de calculator
furnizate de pe Internet; ringtonuri
descarcabile pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descarcabile) furnizate
on-line din baze de date computerizate sau de
pe Internet; soft de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, la reţele de
arii locale si la Internet; soft de calculator
pentru permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţa şi videofon; soft de calculator
pentru permiterea căutării şi recuperării de
date; softuri de calculator pentru accesarea de
baze de date, servicii de telecomunicaţii, reţele
de calculator şi forumuri electronice; soft de
jocuri de calculator; fişiere de muzica
descarcabile; dispozitive de redare a fişierelor
de muzică descarcabile; media playere
portabile; programe de fotografii, de poze, de
grafică, de fişiere de imagine, de sunete
sincron; de filme, de video şi audiovizuale
(descarcabile) furnizate on-line sau de la baze
de date de calculator sau de pe Internet sau de
pe site-uri de Internet; aparate şi instrumente
de monitorizare de la distanţa; soft de
calculator folosite în monitorizarea de la
distanţă; transmitatoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
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semnale de radio telefon şi suporturi de
telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; aparate de asistenţă personală
digitală (pda-uri); notepaduri electronice;
notebookuri electronice; tablete electronice;
unităţi portabile elctronice pentru primirea
fără fir, stocare şi/sau transmitere de date şi de
mesaje; dispositive mobile electronice care
permit utilizatorului să umarească sau să
gestioneze informaţii personale; accesorii
pentru telefoane şi pentru handsets de
telefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu
telefoane; încărcătoare de baterie de folosire
cu telefoane; unităţi incorporând un difuzor
montate în birou sau în automobil pentru a
permite unui handsets de telefon să fie folosit
hands-free; suporturi pentru handsets de
telefon montate în automobile; huse şi cutii
adaptate special pentru păstrarea sau
transportul telefoanelor portabile şi
echipamentelor şi accesoriilor de telefoane;
curele de telefoane mobile; agende personale
c o m p u t e r i z a t e ;  a n t e n e ;  b a t e r i i ;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice de navigare, de
localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de

control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare şi la aparatură
audiovizuală; părţi şi fitinguri pentru toate
produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi de
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirecţionare a apelurilor, de robot telefonic,
de informaţii abonaţi şi de postă electronică;
transmiterea, expedierea şi recepţia de sunete,
date, imagini, muzica şi informaţii; servicii de
furnizare a mesajelor electronice; servicii de
informa ţ i i  on- l ine  refer i toare  la
telecomunicaţii; servicii privind schimbul
reciproc de date; transfer de date prin
telecomunicaţii; transmiterea de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de difuzare; difuzarea sau transmiterea
de programe radio sau tv şi programelor de
film, programe de teleshopping şi
webshopping; servicii de video-text, teletext şi
video-date; difuzarea expedierea de conţinut
multimedia prin reţele de comunicaţii
electronice; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in te ;  se rv ic i i  de
video-telefonie; telecomunicarea de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe pentru
calculatoare şi oricare alte date; furnizarea
accesului utilizatorului la Internet; furnizarea
de conexiunii sau link-uri de telecomunicaţii
la Internet sau la baze de date; furnizarea de
acces a utilizatorului la Internet (provider de
servicii); furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţie şi chat-rooms;
furnizarea accesului la web-site-uri de muzică
digitala pe Internet; furnizarea accesului la
web-site-uri MP3 pe Internet; furnizarea de
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muzică digitală prin telecomunicaţii;
furnizarea de acces la infrastructuri pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
c ău t a r e ;  s e r v i c i i  d e  a c c e s  l a
telecomunicaţii;transmitere de mesaje şi
imagini asistate de calculator;comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente; angajarea, leasingul sau
închirierea aparatelor, instrumentelor,
instalaţiilor sau componentelor pentru
utilizarea în furnizarea serviciilor de mai sus;
servicii de consiliere, informare şi consultanţă
în legătură cu toate cele de mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design aferente acestora; servicii
de cercetare de laborator; management al
cercetării, design-lui şi al proiectelor de
cercetare; cercetare de proiect, design şi
dezvoltare; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, de design şi de dezvoltare legate de
calculatoare, de programe de calculator, de
sisteme de calculator, de soluţii de aplicaţii de
software de calculator, de sisteme de
procesare de date, de management de date, de
sisteme computerizate de procesare a
informaţiei, de servicii de comunicaţii, de
soluţii de comunicaţii, de aplicaţii de
comunicaţii, de interfeţe de sisteme de
comunicaţii şi reţele şi furnizare de
consultanţă tehnică, informare şi sfaturi
referitoare la cele de mai sus; testare tehnică;
testare industriala; pregătirea de rapoarte şi
studii tehnice, servicii de calculator,
actualizarea şi proiectarea de hardware de
calculator; întreţinerea, actualizarea şi
design-ul firmware-ului de calculator,
software-ului de calculator şi programului de
calculator; servicii de programare de
calculator; pregătirea şi furnizarea de
informaţii referitoare la calculatoare şi
facilitate de reţele de calculator; servicii de
sfaturi tehnice şi de consultaţii în domeniul
t e h n o l o g i e i  i n f o r m a ţ i e i  ş i  a l

telecomunicaţiilor; proiectarea şi dezvoltarea
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
management al calculatoarelor; servicii
operaţionale de suport pentru reţele de
calculator, pentru reţele de telecomunicaţii şi
pentru reţele de transmitere de date; servicii
on-line de calculatoare, servicii de programare
oferite on-line; furnizarea de acces la o reţea
electronică on-line pentru primirea de
informaţii, închirierea de calculatoare;
designul, desenarea şi scrierea solicitate, toate
pentru alcătuirea paginilor de site-uri web pe
internet; servicii de creaţie de imagine virtuale
şi interactive; crearea, operarea şi menţinerea
bazelor de date, a intranet-urilor şi a site-urilor
web; găzduirea siteurilor web ale altora;
instalarea şi menţinerea de software-uri de
calculator; leasing de timp de acces la o bază
de date de calculator; leasing de timp de acces
la forumuri de calculator în cadrul cărora se
folosesc note şi mesaje şi la reţele de
calculator; servicii de furnizare de service pe
Internet [ISP]; compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, pagini web şi portaluri pentru logare de
text, de imagini şi de muzică furnizate fie prin
calculatoare fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi de servicii de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05770
(151) 10.09.2012
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, St. James Court, Great
Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, ,  BRISTOL
REGATUL UNIT 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:030515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunicaţii  şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de

filmat; aparate de fotografiat, aparate,
instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
imaginilor; scannere şi cititoare de coduri de
bare; aparate şi instrumente de televiziune şi
radio; transmitatoare şi receptoare pentru
difuzare de telecomunicaţii, radio şi
televiziune; aparate pentru acces la programe
difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
toate fiind purtătoare magnetice de date; plăci
cu circuite imprimate; carduri magnetice
neînregistrate şi preînregistrate; carduri de
date; carduri de memorie; carduri smart;
carduri conţinând microprocesoare; carduri de
circuite integrate; carduri electronice de
identificare; caduri de telefoane; carduri de
credit de telefoane; carduri de credit; carduri
de debit; carduri pentru jocuri electronice
create pentru a fi utilizate cu telefoanele;
unităţi CD-ROM; purtătoare magnetice,
digitale şi optice de date; medii magnetice,
digitale şi optice de înregistrare şi stocare de
date (neînregistrate şi preînregistrate); unitate
flash pentru USB; softuri de calculator
furnizate de pe Internet; ringtonuri
descarcabile pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descarcabile) furnizate
on-line din baze de date computerizate sau de
pe Internet; soft de calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, la reţele de
arii locale si la Internet; soft de calculator
pentru permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţa şi videofon; soft de calculator
pentru permiterea căutării şi recuperării de
date; softuri de calculator pentru accesarea de
baze de date, servicii de telecomunicaţii, reţele
de calculator şi forumuri electronice; soft de
jocuri de calculator; fişiere de muzica
descarcabile; dispozitive de redare a fişierelor
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de muzică descarcabile; media playere
portabile; programe de fotografii, de poze, de
grafică, de fişiere de imagine, de sunete
sincron; de filme, de video şi audiovizuale
(descarcabile) furnizate on-line sau de la baze
de date de calculator sau de pe Internet sau de
pe site-uri de Internet; aparate şi instrumente
de monitorizare de la distanţa; soft de
calculator folosite în monitorizarea de la
distanţă; transmitatoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
semnale de radio telefon şi suporturi de
telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; aparate de asistenţă personală
digitală (pda-uri); notepaduri electronice;
notebookuri electronice; tablete electronice;
unităţi portabile elctronice pentru primirea
fără fir, stocare şi/sau transmitere de date şi de
mesaje; dispositive mobile electronice care
permit utilizatorului să umarească sau să
gestioneze informaţii personale; accesorii
pentru telefoane şi pentru handsets de
telefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu
telefoane; încărcătoare de baterie de folosire
cu telefoane; unităţi incorporând un difuzor
montate în birou sau în automobil pentru a
permite unui handsets de telefon să fie folosit
hands-free; suporturi pentru handsets de
telefon montate în automobile; huse şi cutii
adaptate special pentru păstrarea sau
transportul telefoanelor portabile şi

echipamentelor şi accesoriilor de telefoane;
curele de telefoane mobile; agende personale
c o m p u t e r i z a t e ;  a n t e n e ;  b a t e r i i ;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice de navigare, de
localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare şi la aparatură
audiovizuală; părţi şi fitinguri pentru toate
produsele de mai sus.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, de telefonie
mobilă, de fax, de telex, de colectare şi de
transmitere de mesaje, de radio-paging, de
redirecţionare a apelurilor, de robot telefonic,
de informaţii abonaţi şi de postă electronică;
transmiterea, expedierea şi recepţia de sunete,
date, imagini, muzica şi informaţii; servicii de
furnizare a mesajelor electronice; servicii de
informa ţ i i  on- l ine  refer i toare  la
telecomunicaţii; servicii privind schimbul
reciproc de date; transfer de date prin
telecomunicaţii; transmiterea de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de difuzare; difuzarea sau transmiterea
de programe radio sau tv şi programelor de
film, programe de teleshopping şi
webshopping; servicii de video-text, teletext şi
video-date; difuzarea expedierea de conţinut
multimedia prin reţele de comunicaţii
electronice; servicii de mesaje video; servicii
de  v ideo-confer in te ;  serv ic i i  de
video-telefonie; telecomunicarea de informaţii
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(inclusiv pagini web), de programe pentru
calculatoare şi oricare alte date; furnizarea
accesului utilizatorului la Internet; furnizarea
de conexiunii sau link-uri de telecomunicaţii
la Internet sau la baze de date; furnizarea de
acces a utilizatorului la Internet (provider de
servicii); furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţie şi chat-rooms;
furnizarea accesului la web-site-uri de muzică
digitala pe Internet; furnizarea accesului la
web-site-uri MP3 pe Internet; furnizarea de
muzică digitală prin telecomunicaţii;
furnizarea de acces la infrastructuri pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
c ău t a r e ;  s e r v i c i i  d e  a c c e s  l a
telecomunicaţii;transmitere de mesaje şi
imagini asistate de calculator;comunicaţii prin
calculatoare; servicii de agenţii de ştiri;
transmiterea de ştiri şi informaţii privind
afacerile curente; angajarea, leasingul sau
închirierea aparatelor, instrumentelor,
instalaţiilor sau componentelor pentru
utilizarea în furnizarea serviciilor de mai sus;
servicii de consiliere, informare şi consultanţă
în legătură cu toate cele de mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design aferente acestora; servicii
de cercetare de laborator; management al
cercetării, design-lui şi al proiectelor de
cercetare; cercetare de proiect, design şi
dezvoltare; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, de design şi de dezvoltare legate de
calculatoare, de programe de calculator, de
sisteme de calculator, de soluţii de aplicaţii de
software de calculator, de sisteme de
procesare de date, de management de date, de
sisteme computerizate de procesare a
informaţiei, de servicii de comunicaţii, de
soluţii de comunicaţii, de aplicaţii de
comunicaţii, de interfeţe de sisteme de
comunicaţii şi reţele şi furnizare de
consultanţă tehnică, informare şi sfaturi
referitoare la cele de mai sus; testare tehnică;
testare industriala; pregătirea de rapoarte şi

studii tehnice, servicii de calculator,
actualizarea şi proiectarea de hardware de
calculator; întreţinerea, actualizarea şi
design-ul firmware-ului de calculator,
software-ului de calculator şi programului de
calculator; servicii de programare de
calculator; pregătirea şi furnizarea de
informaţii referitoare la calculatoare şi
facilitate de reţele de calculator; servicii de
sfaturi tehnice şi de consultaţii în domeniul
t e h n o l o g i e i  i n f o r m a ţ i e i  ş i  a l
telecomunicaţiilor; proiectarea şi dezvoltarea
de sisteme de calculator şi de sisteme şi
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
management al calculatoarelor; servicii
operaţionale de suport pentru reţele de
calculator, pentru reţele de telecomunicaţii şi
pentru reţele de transmitere de date; servicii
on-line de calculatoare, servicii de programare
oferite on-line; furnizarea de acces la o reţea
electronică on-line pentru primirea de
informaţii, închirierea de calculatoare;
designul, desenarea şi scrierea solicitate, toate
pentru alcătuirea paginilor de site-uri web pe
internet; servicii de creaţie de imagine virtuale
şi interactive; crearea, operarea şi menţinerea
bazelor de date, a intranet-urilor şi a site-urilor
web; găzduirea siteurilor web ale altora;
instalarea şi menţinerea de software-uri de
calculator; leasing de timp de acces la o bază
de date de calculator; leasing de timp de acces
la forumuri de calculator în cadrul cărora se
folosesc note şi mesaje şi la reţele de
calculator; servicii de furnizare de service pe
Internet [ISP]; compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, pagini web şi portaluri pentru logare de
text, de imagini şi de muzică furnizate fie prin
calculatoare fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi de servicii de
consiliere on-line dintr-o bază de date de
calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
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de design interior; servicii de informare şi de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05739
(151) 10.09.2012
(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 SIBIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05740
(151) 10.09.2012
(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 SATU MARE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05741
(151) 10.09.2012
(732) S.C. L'INCONTRO V.V.V. S.R.L.,

Str. Postăvarului nr. 92, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

L'Incontro

  
(531) Clasificare Viena:050519; 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 05771
(151) 10.09.2012
(732) BROWN-FORMAN POLSKA

SPZOO, UL. Postepu 21D, 02-676,
WARSZAWA POLONIA 

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

(540)

MAXIMUS

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice; inclusiv spirtoase
distilate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05772
(151) 10.09.2012
(732) S.C. EURO EYE S.R.L., Calea

Şerban Vodă nr. 95-101, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROPE EYE SPITALUL TĂU DE
OFTALMOLOGIE

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260418;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05773
(151) 10.09.2012
(732) S.C. EURO EYE S.R.L., Calea

Şerban Vodă nr. 95-101, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROPE HOSPITAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05774
(151) 10.09.2012
(732) S.C. DAVI PROTECT COMP

S.R.L., B-dul Unirii 78, bl. J2, sc. 2,
ap. 33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DAVI PROTECT COMP

(591) Culori revendicate:verde, gri

 (531) Clasificare Viena:230125; 270521;
290113;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05742
(151) 10.09.2012
(732) S.C. CISEROM S.A., Str Dorin Pavel

nr. 78, judeţul Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(540)

ciserom

(591) Culori revendicate:magenta (pantone
226C),  roşu(pantone 185C),
portocaliu(pantone 143C), galben
(pantone yellow C), verde (pantone
375C), kaki (pantone 554C), albastru
(pantone cian C, 072C), indigo
(pantone2607C), violet (pantone
2572C), , alb, negru, gri (pantone 444

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, ciorapi şi şosete,
dresuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05743
(151) 10.09.2012
(732) S.C. CISEROM S.A., Str Dorin Pavel

nr. 78, judeţul Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(540)

şoseta de Sebeş originală

(591) Culori revendicate:magenta (pantone
226C), roşu (pantone 185C),
portocaliu (pantone 143C), galben
(pantone yellow C), verde (pantone
375C), kaki (pantone 554C), albastru
(pantone procces cian C, 072C),
indigo (pantone 2607C), violet
(pantone 2572C), alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:090105; 2601;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care

servesc la acoperirea capului, ciorapi şi şosete,
dresuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05744
(151) 10.09.2012
(732) S.C. EUROINK ROMANIA S.R.L.,

Str. Piscului, nr. 5, bl. 81, sc. A, et. 8,
ap. 62, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EUROINK ROMANIA

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, violet, albastru, turcoaz, verde,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rciBOPI  nr. 9/2012/37

(210) M 2012 05745
(151) 10.09.2012
(732) ASOCIATIA 1 IUNIE 2001, Sat

Lunca, judeţul Buzău, 127436, COM.
C.A. ROSETTI ROMANIA 

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

(540)

SUNT SURDO-MUT.VREAU SI EU SA
SUN LA 112

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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 05746
(151) 10.09.2012
(732) S.C. PROMOART S.R.L., Calea

Unirii nr. 31A, (încăperea nr. 1 la
parter), judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

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

(540)

promo art make an impression

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:200103; 260418;

270508; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
40 Tratament de materiale.
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 05747
(151) 10.09.2012
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Bonexio - pentru structura ta de
rezistenţă

  
(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;
suplimente cu destinaţie nutriţionale specială;
cu excepţia produselor în domeniul
diagnosticelor în vitro ca şi a testelor rapide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05748
(151) 10.09.2012
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Ţine pasul cu efervescenţa vieţii

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05749
(151) 10.09.2012
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

Buzoiani Iani nr. 14, sector 1, 011573,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EPOCA

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

16 Produse din hârtie şi carton (cărţi, colecţie
de cărţi, reviste, almanah), materiale de
instruire sau învăţământ, pliante, broşuri.
35 Servicii de editare şi redactare, publicitate,
constituire baze de date; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Difuzare, transport; ambalarea şi
depozitarea marfurilor, organizarea de
călătorii.
41 Publicare, educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site-uri cu informaţii
pe internet. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05750
(151) 10.09.2012
(732) NICOLAU VALENTIN, Str.

Buzoiani Iani nr. 14, sector 1, 011573,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BATETOBA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse din hârtie şi carton (cărţi, colecţie
de cărţi, reviste, almanah), materiale de
instruire sau învăţământ, pliante, broşuri.
35 Servicii de editare şi redactare, publicitate,
constituire baze de date; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Difuzare, transport; ambalarea şi
depozitarea marfurilor, organizarea de
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călătorii.
41 Publicare, educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site-uri cu informaţii
pe internet. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05751
(151) 10.09.2012
(732) M E T R O P O L I T A N  L I F E

INSURANCE COMPANY, 1095
Avenue of the Americas, New York,
10036, NEW YORK S.U.A. NY

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

(540)

Metropolitan Life

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii de asigurare, incluzând
subscrierea, administrarea şi vânzarea de
poliţe de asigurare de viaţă, de sănătate, auto,
de proprietate şi de răspundere civilă; servicii
financiare, excluzând serviciile de factoring;
brokeraj financiar; pensii şi anuităţi; servicii
de investiţie; servicii de consultanţă în
domeniul investiţiilor; servicii privind fonduri
mutuale; investiţii de fonduri prin intermediul
unor fonduri comune de plasament; servicii de

administrare fiduciară a investiţiilor fondurilor
de pensii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05752
(151) 10.09.2012
(732) THE COCA COLA COMPANY,

One Coca-Cola Plaza, 30313,
GEORGIA S.U.A. ATLANTA

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

(540)

CAPPY BODYTIME

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rciBOPI  nr. 9/2012/37

(210) M 2012 05753
(151) 10.09.2012
(732) M I P  M E T R O  G R O U P

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, Metro-Strasse 1,
4 0 2 3 5 ,  D U E S S E L D O R F
GERMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

De-ale noastre producţie controlată de
METRO

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

  
(531) Clasificare Viena:011725; 240701;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, incluse în clasa 31, seminţe, bulbi de
flori şi tuberculi, straturi de gunoi cu paie
pentru ocrotirea recoltei şi turbă pentru litiere,
litiere pentru animale, produse pentru litiere,
litiere pisici, nisip pentru păsări, nisip aromat
pentru animale de companie, animale vii,
fructe şi legume proaspete, nuci, seminţe,
plante şi flori naturale, hrană pentru animale
de companie, malţ.

35 Publicitate; marketing; servicii de
promovare, consultanţă în marketing şi
achiziţii; relaţii publice, administrare,
management, prezentare şi oferire de produse
şi servicii în hipermerket-uri, supermarket-uri,
comercianţi cu amănuntul de produse
alimentare şi magazine, lanţuri de magazine
alimentare şi depozite, operaţiuni de vânzare
en-gross, negocieri şi încheieri de contracte
legate de achiziţionarea şi vânzarea de
produse şi prestarea de servicii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05754
(151) 10.09.2012
(732) KING SECURITY S.R.L., Str. Şcolii

nr. 1, bl. X 34/2, sc. B, ap. 17, judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

KING SECURITY

(591) Culori revendicate:auriu, roşu, negru,
gri, verde
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(531) Clasificare Viena:010105; 030101;
030116; 240905; 290115;  

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

39 Servicii de transport securizat de bunuri şi
persoane; depozitare.
45 Servicii de investigaţii, de supraveghere,
de pază şi de protecţie a bunurilor, a
persoanelor şi colectivităţilor; agenţii de
detectivi şi activităţi specifice de
detectivistică, escortă, supraveghere nocturnă,
cercetări şi anchete privind persoanele
dispărute, consultanţă în materie de pază şi
securitate, pază contra incendiilor; servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie sisteme de
pază, securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05785
(151) 11.09.2012
(732) S.C. SPORT CAPITAL FINANCE

S.R.L., Str. Dragonul Roşu nr. 1-10,
jud. Ilfov, , FUNDENI ROMANIA 

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

(540)

TINAR

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
185C), gri-albăstrui (Pantone 5477C)

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270502;

270508; 290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05755
(151) 10.09.2012
(732) GOG SIMION CRISTIAN, Str.

Florilor nr. 184, bl. C5, ap. 51, judeţul
Cluj, 407280, FLOREŞTI ROMANIA

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

(540)

Putem noi ca oameni......?



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rciBOPI  nr. 9/2012/37

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05786
(151) 11.09.2012
(732) S . C .  F A S H I O N  J E A N S

COSMETICS S.R.L., Str. Drumul
Găzarului nr. 18-20, bl. 1, ap. 11,
sector 4, , 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)

JUST COSMETICS

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260418;

270524; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05787
(151) 11.09.2012
(732) S.C. TITAN S.A., Şoseaua Cernica

nr. 11, judeţul Ilfov, 077145, Oraşul
Pantelimon ROMANIA 

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

(540)

RAFTUL BUNICII

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:020311; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05799
(151) 11.09.2012
(732) S.C. ADEPLAST S.A., Str. Uzinelor

nr. 3, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

POLIPLAST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit, mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de foiţe sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
19 Materiale de construcţie nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05788
(151) 11.09.2012
(732) S.C. GLOBAL MEDICAL

CONSULTING S.R.L., Intrarea
Buturugeni nr. 2, bl. P1C, et. 8, ap. 34,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GLOBAL MEDICAL YOUR MEDICAL
PARTNER

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05798
(151) 11.09.2012
(732) NASUI CLAUDIU IULIUS

GAVRIL, B-dul Nicolae Bălcescu 5,
bl. Dunărea 1, sc. 3, ap. 68,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SoLib

  
(531) Clasificare Viena:140113; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05789
(151) 11.09.2012
(732) S.C. BLUE STAR SECURITY

S.R.L., Str. Ion Ghica nr. 4, spaţiul
comercial nr. 2, bl. 13, sc. A, et. P,
jud. Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)
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BLUE STAR SECURITY

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010112; 010125;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05775
(151) 11.09.2012
(732) S . C .  A E R I S  F A C I L I T Y

MANAGEMENT S.R.L., Calea
Bodrogului nr. 6, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(540)

AERIS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270519;

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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05791
(151) 11.09.2012
(732) S.C. LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT S.A., B-dul Tomis
nr. 153, 745681, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

NEWS LUMINA INSTITUŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:010512; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05776
(151) 11.09.2012
(732) S.C. KERTEC CLEANING

TECHNOLOGY S.R.L., Calea
Bodrogului nr. 6, judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(540)

KERTEC

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

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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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.
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.
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.
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.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05777
(151) 11.09.2012
(732) S I G H I A R T A U

CONSTANTIN-COSMIN, Str.
George Cair, nr. 6, bl. 24, sc. B, ap.
10, et. 4, micro XI, judeţul Dâmboviţa,
, TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

Cam on

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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 05800
(151) 11.09.2012
(732) JIA EN SPECIAL PRODUCTION

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 106E,
Villa C18, et. 4, ap. 16, cam nr. 17,
Jud.  I l fov,  ,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

F Fashion casa

  
(531) Clasificare Viena:050316; 270501;

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

clase:
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05801
(151) 11.09.2012
(732) TOP LAND EXIM S.R.L., Str. Piatra

Morii nr. 18, sector 1, 013299,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DEBANT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
violet, portocaliu

 (531) Clasificare Viena:191315; 260418;
270508; 290114;  

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

5 Plasturi, materiale de pansat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05778
(151) 11.09.2012
(732) CLT UFA S.A., Bd. Pierre Frieden nr.

45, L-1543, LUXEMBOURG
LUXEMBOURG 

(540)

f +
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(531) Clasificare Viena:241322; 270521;
270524;  

(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 05793
(151) 11.09.2012
(732) S.C. STAR PLAST CO S.R.L., Sos.

Bucuresti-Urziceni nr. 7A, Judetul
Ilfov, , COMUNA AFUMATI
ROMANIA 

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

(540)

JD JILDA DECOR

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri,
albastru

 (531) Clasificare Viena:010102; 011507;
270502; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
mărfurilor pentru a le vedea şi a le cumpăra
comod în magazine en-gross sau en-detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin intermediul site-ului; servicii de
import-export a produselor din material plastic
sub formă de plăci, foi sau baghete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05795
(151) 11.09.2012
(732) S.C. PAGINI DE CARTE S.R.L.,

Str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 18, bl.
119, sc. A, etaj 6, ap. 26, sector 2,
021692, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

oCarte

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05796
(151) 11.09.2012
(732) S.C. VIVA CREDIT IFN S.A., Spl.

Unirii nr. 16, bl. B7, et. 7, cam 704,
sector 4, 040035, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VIVA BUSINESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare, monetare, imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05803
(151) 11.09.2012
(732) S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L., Str.

Murgeni nr. 10, bl. L23, sc. 3, ap. 34,
camera 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

galateca

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:200501; 200507;

270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05779
(151) 11.09.2012
(732) KARAMYAN ARMAN, B-dul

Bucureşti, bl. 62/2D, et. 1, ap. 40,
judeţul Giurgiu, , GIURGIU
ROMANIA 

(732) SARGSIAN GHEVORG, Str.
Grădiştea nr. 11, bl. B3, sc. 3, et. 3, ap.
46 sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bobomoda

(591) Culori revendicate:roşu, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270508;

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

14 Ceasuri.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize, genţi de
voiaj, genţi şi poşete; umbrele, umbrele de
soare, bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, şepci, pălării,
articole care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05804
(151) 11.09.2012
(732) CORCODEL ION, Aleea Godeanu

nr. 3, bl. 123, sc. C, et. 2, ap. 51, Jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

AMY MARKET

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

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

comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05780
(151) 11.09.2012
(732) S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 69, sc. 1, ap. 4,
cam. B, sector 1, 010557,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LACTIFERON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05790
(151) 11.09.2012
(732) C R A C I U N O I U  D A N I E L A

CRISTINA, Str. Calafat nr. 57, sector
2, 020347, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

lemps

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

clase:
20 Mobile, produse (necuprinse în alte clase)
din lemn, plută, trestie, stuf, răchită sau din
mase plastice; elemente de mobilier.
42 Servicii de design pentru mobilier.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05805
(151) 11.09.2012
(732) S.C. JAD STAR S.R.L., Str. I.G.

Duca 3A, Jud. Constanţa, , EFORIE
NORD 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)

RED POINT

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05806
(151) 11.09.2012
(732) S.C. BLUE OCEAN MARKETING

S.R.L., Str. Fortunei nr. 64-66, sector
1, 012878, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CAFELE PREMIATE

  
(531) Clasificare Viena:240501; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05781
(151) 11.09.2012
(732) S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 69, sc. 1, ap. 4,
cam. B, sector 1, 010557,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NAUZYL

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

5 Suplimente alimentare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05782
(151) 11.09.2012
(732) S.C. JOMA ROMANIA S.R.L., Str.

Braşovului nr. 13, ap. 18, judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

F.C. MUNICIPAL TÎRGU - MUREŞ

(591) Culori revendicate:albastru, maro

  
(531) Clasificare Viena:020914; 030108;

030116; 070101; 210301; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, destinate
domeniului sportiv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05797
(151) 11.09.2012
(732) S . C .  M A D I S O N  R A N D

PROMOTIONS S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 152, bl. 14, parter,
sector 1, 1777703, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MADISON - absolute beauty

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05807
(151) 11.09.2012
(732) DODALI S.R.L., Str. Prundului nr.

27, Jud. Galaţi, , TECUCI ROMANIA

(540)

Artesana

  
(531) Clasificare Viena:020121; 030411;

070109; 070124;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05783
(151) 11.09.2012
(732) S.C. WKN SECURITY S.R.L., Str.

Eternităţii nr. 4, ap. 7, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) LUTARIS INTELPROT S.R.L., Str.
Ana Ipătescu nr. 45, Judeţul Timiş
TIMIŞOARA

(540)

WKN SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:010104; 090110;

240115; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05784
(151) 11.09.2012
(732) D U M I T R A S C U

DRAGOS-OVIDIU, Şos. Bucium nr.
14, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(732) STANCILA CATALIN-NICOLAE,
B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1,
sc. B, et.5, ap. 14, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

KOLASS key online assistance

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
37 Reparaţii (asistenţă în caz de pană a
vehiculelor). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05812
(151) 12.09.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, 8120, BUFTEA
ROMANIA 

(540)
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LALA BAND

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

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270519;

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

clase:
9 Magneţi decorativi; discuri compacte
(audio-video); casete audio şi video; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice.
11 Lanterne.
14 Bijuterii; bijuterii din aliaj; brăţări
(bijuterii); brăţări din silicon.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
material neincluse în alte clase; papetarie;
materiale pentru artişti; articole de birou;
caiete; calendare; block notes; semne de carte;
creioane; stilouri; pixuri, pixuri cu diverse
figurine şi/sau inscripţii; pixuri ruj; pixuri
lanterne; penare; acuarele; ascuţitoare de
creioane; gume de şters; albume; cataloage;
pliante; tipărituri; mape pentru documente;
rechizite; abţibilduri; afişe; fotografii;
autocolante.
18 Genţi (din piele); umbrele; huse telefon;
brăţări din piele; ghiozdane; serviete; mape.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; penare de gât din materiale textile; genţi
de plajă din materiale textile; huse telefon;
pelerine de ploaie.
25 Îmbrăcăminte; tricouri; articole pentru
acoperirea capului; pelerine; pelerine de
ploaie.
26 Insigne ornamentale.
28 Jocuri; jocuri electronice; jucării (Frisbee,
YO-YO); puzzle-uri; baloane.
35 Publicitate; distribuire, difuzare de

materiale publicitare; difuzare (distribuire) de
eşantioane; consiliere profesională de afaceri
pentru artişti interpreţi; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzare cu amănuntul.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
39 Distribuirea (livrarea) de produse.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05818
(151) 12.09.2012
(732) S.C. MULTIBET BAR S.R.L., Str.

Mihai Eminescu nr. 22, bl. B12, sc. C,
ap. 1, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

MultiBet pariuri sportive

(591) Culori revendicate:negru, alb roşu

  
(531) Clasificare Viena:020713; 020723;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05819
(151) 12.09.2012
(732) S.C. MULTIBET BAR S.R.L., Str.

Mihai Eminescu nr. 22, bl. B12, sc. C,
ap. 1, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

MultiBet sala de jocuri

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
  
(531) Clasificare Viena:010125; 270502;

270503; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05820
(151) 12.09.2012
(732) SIMONA DUMITRU, B-dul

Libertăţii nr. 1, bl. A1, sc. 2, ap. 37, et.
V, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

The Band. Atelierul de muzică

  
(531) Clasificare Viena:241713; 270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, în special servicii oferite
de o trupă muzicală.
42 Crearea şi menţinere site în domeniul
muzical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05833
(151) 12.09.2012
(732) ASOCIATIA TRIPLE XELIX, Str.

Paris nr. 14, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

campioni in business

(591) Culori revendicate:albastru, gri

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05821
(151) 12.09.2012
(732) S.C. IN4MATIC SOLUTION

S.R.L., Str. Sub Dura nr. 4, (Birou nr.
1 - 2)et. ll, judeţul Maramureş, ,
SASAR ROMANIA 

(540)

in4matic solution

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05808
(151) 12.09.2012
(732) BUCUR MARIUS-CATALIN, Str.

Inst. Ion Titorian nr. 15 bis, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Ogorul belşug şi spor

(591) Culori revendicate:verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
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.
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.
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05834
(151) 12.09.2012
(732) BROWN-FORMAN POLSKA

SPZOO, UL. Postepu 21D, 02-676,
WARSZAWA POLONIA 

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

(540)

RIDICA-TE SI CUCERESTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, inclusiv spirtoase
distilate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05822
(151) 12.09.2012
(732) S.C. CESAL S.A., Şos. Borşului nr.

31, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

CESAL Ultraclean

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu,
negru

  (531) Clasificare Viena:270508; 270509;
270519; 290113;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05809
(151) 12.09.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sănătatea îţi surâde

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05810
(151) 12.09.2012
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu Nr. 99, Sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOLAND

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu
(pantone 485C)

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260418;

270507; 270508; 290113;  
(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; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale

pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05811
(151) 12.09.2012
(732) S.C. KIDCITY DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Depozitelor 2/A, ap. 4,
Jud. Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
Bd. Mărăsesti nr. 2B, bl. A, sc. 2,
parter, ap. 4 bis, sector 4
BUCURESTI

(540)

Babytrend

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; reţea de
magazine pentru comercializarea de jucării,
îmbrăcăminte pentru copii, încălţăminte
pentru copii, mobilier, cărucioare, precum şi
alte produse pentru copii inclusiv
export-import.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05823
(151) 12.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

BĂRBAŢI LA PUTERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05835
(151) 12.09.2012
(732) S.C. AND COMPUTER S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 211, bl. L9, parter, jud.
Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

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

(540)

E SIGMA

(591) Culori revendicate:galben, albastru
închis, maron deschis

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

270517; 290113;  
(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.
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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; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale

pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea diverselor produse, în
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folosul terţilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând cumpărătorului să le vadă şi să le
cumpere; regruparea în folosul terţilor (cu
excepţia transportului lor), permiţând
cumpărătorului să le vadă şi să le cumpere a
următoarelor produse: materiale de
construcţii, finisaje, articole tehnico sanitare,
grădinărit, bricolaj, mobilă, echipament de uz
casnic, acccesorii pentru construcţii şi design
interior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05828
(151) 12.09.2012
(732) S.C. SIMARTIS TELECOM S.R.L.,

Intrarea Amzei nr. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bubble your business will reach more

(591) Culori revendicate:violet, siclam

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270502;

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

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05824
(151) 12.09.2012
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

GSP TV

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05829
(151) 12.09.2012
(732) S.C. SIMARTIS TELECOM S.R.L.,

Intrarea Amzei nr. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bubble

(591) Culori revendicate:violet, siclam

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270502;

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

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05813
(151) 12.09.2012
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, 8120, BUFTEA
ROMANIA 

(540)

LALA BAND

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:220115; 220125;

270502; 270503; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Magneţi decorativi; discuri compacte
(audio-video); casete audio şi video; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice.
11 Lanterne.
14 Bijuterii; bijuterii din aliaj; brăţări
(bijuterii); brăţări din silicon.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
material neincluse în alte clase; papetarie;
materiale pentru artişti; articole de birou;
caiete; calendare; block notes; semne de carte;
creioane; stilouri; pixuri, pixuri cu diverse
figurine şi/sau inscripţii; pixuri ruj; pixuri
lanterne; penare; acuarele; ascuţitoare de
creioane; gume de şters; albume; cataloage;
pliante; tipărituri; mape pentru documente;
rechizite; abţibilduri; afişe; fotografii;
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autocolante.
18 Genţi (din piele); umbrele; huse telefon;
brăţări din piele; ghiozdane; serviete; mape.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; penare de gât din materiale textile; genţi
de plajă din materiale textile; huse telefon;
pelerine de ploaie.
25 Îmbrăcăminte; tricouri; articole pentru
acoperirea capului; pelerine; pelerine de
ploaie.
26 Insigne ornamentale.
28 Jocuri; jocuri electronice; jucării (Frisbee,
YO-YO); puzzle-uri; baloane.
35 Publicitate; distribuire, difuzare de
materiale publicitare; difuzare (distribuire) de
eşantioane; consiliere profesională de afaceri
pentru artişti interpreţi; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzare cu amănuntul.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
39 Distribuirea (livrarea) de produse.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05825
(151) 12.09.2012
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

(540)

bulevard

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05814
(151) 12.09.2012
(732) S.C. STERA CHEMICALS S.R.L.,

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

(540)

STERASOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 05830
(151) 12.09.2012
(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 ALADOR

  
(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 05826
(151) 12.09.2012
(732) S.C. CARIOCA STUDIO S.R.L.,

Str. Aleea Râul Sadului nr. 8, bl. R22,
sc. A, et. 3, ap. 13, sector 4, 041803,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARIOCA STUDIO

(591) Culori revendicate:verde, negru

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

clase:
16 Fotografii; caractere tipografice; clişee.
24 Ţesături şi produse textile.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05815
(151) 12.09.2012
(732) SIRBU PAUL, Str. Liceului nr. 2,

Jud. Mureş, 540073, TARGU MURES
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

Super TRAFIC

(591) Culori revendicate:roşu, negru
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  (531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270519; 290112;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; operaţiuni de import-export,
publicitate, inclusiv publicitate şi prin pagină
web, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
reparaţii vehicule.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; distribuţie
elemente caroserie auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05827
(151) 12.09.2012
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LIA BOMBONERIA

  
(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.
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 05831
(151) 12.09.2012
(732) S.C. CERBER PROTECTIE SI

PAZA S.R.L., Str. Plevnei nr. 5,
Judeţul Prahova, 2000, PLOIESTI
ROMANIA 

(540)

CERBER Protectie & Paza

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030116; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05816
(151) 12.09.2012
(732) S.C. SIGAZ S.R.L., Str. Bethlen

Gabor nr. 24, Jud. Bihor, ,
MARGHITA ROMANIA 

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

(540)

par-BRIZZY

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

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270502;

270507; 290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05832
(151) 12.09.2012
(732) ASOCIATIA TRIPLE XELIX, Str.

Paris nr. 14, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIPLE HELIX Entrepreneurship.
Education. Leadership.

(591) Culori revendicate:fuchsia, portocaliu,
mov

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 05817
(151) 12.09.2012
(732) S.C. SIGAZ S.R.L., Str. Bethlen

Gabor nr. 24, Jud. Bihor, ,
MARGHITA ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270511;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;

produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜




