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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 8/2011/saptamana 33
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2011

05698
11.08.2011 REMI VONCK Lady Transilvania

www.ladytransilvania.ro

2 M 2011
05751

11.08.2011 S.C. MAC FARMACONS S.R.L. BUGSLOCK

3 M 2011
05761

11.08.2011 S.C. TERZI INTERNATIONAL
S.R.L.

MAYA RESIDENCE

4 M 2011
05787

11.08.2011 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L.

5 M 2011
05788

11.08.2011 S.C. CLUB MILITARI
RESIDENCE S.R.L.

AQUA GARDEN Militari Residence
Ballroom

6 M 2011
05789

17.08.2011 S.C. ROYAL N S.R.L. Royal Eco

7 M 2011
05790

11.08.2011 S.C. RGB AUDIT S.R.L. RGB WE HAVE THE ANSWER
Audit, Accounting, Payroll &
Consulting

8 M 2011
05791

11.08.2011 S.C. SMARTECH S.R.L. To bet or not to bet

9 M 2011
05792

11.08.2011 S.C. DOMAFON S.R.L. MAI MULT STIL IN VIATA TA

10 M 2011
05793

11.08.2011 MOLDOVAN ANA Baticuri-art

11 M 2011
05794

11.08.2011 BROWN-FORMAN
WORLDWIDE, L.L.C.
WILMINGTON SUCURSALA
BUCURESTI

FINLANDIA EXPLORE MIDNIGHT

12 M 2011
05795

11.08.2011 BROWN-FORMAN
WORLDWIDE, L.L.C.
WILMINGTON SUCURSALA
BUCURESTI

EXPLORE MIDNIGHT

13 M 2011
05796

11.08.2011 S.C. ASTERIX SOFTWARE
S.R.L.

1 ONE

14 M 2011
05797

11.08.2011 JUDETUL HARGHITA PRIN
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE
DEZVOLTARE RURALA A
CONSILIULUI JUDETEAN
HARGHITA

HARGITA ASOCIATIA SZEKELY
SAJTKESZITOK KEZMUVES
EGYESULETE HARGITA MEGYE

15 M 2011
05798

11.08.2011 S.C. COSELI S.A. BETACID
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16 M 2011
05799

11.08.2011 S.C. COSELI S.A. COSELI ACTIVE-CLOR

17 M 2011
05800

11.08.2011 S.C. COSELI S.A. VANOSEPT

18 M 2011
05801

11.08.2011 S.C. COSELI S.A. VANEDINA

19 M 2011
05802

11.08.2011 S.C. COSELI S.A. DEZEMA

20 M 2011
05804

11.08.2011 ASOCIATIA EXCEDO PENTRU
ACCELERAREA SUCCESULUI
TINERILOR ROMÂNI

EXCEDO

21 M 2011
05805

11.08.2011 ASOCIATIA EXCEDO PENTRU
ACCELERAREA SUCCESULUI
TINERILOR ROMÂNI

NOAPTEA BIBLIOTECILOR

22 M 2011
05806

11.08.2011 DIEN VAN HUNG H h CAMELOS New collection

23 M 2011
05807

11.08.2011 S.C. FIRST SECURITY
OPERATIONAL S.R.L.

FIRST SECURITY OPERATIONAL

24 M 2011
05809

11.08.2011 MUNTEANU LUCIAN RULETĂ DE CREDIT

25 M 2011
05810

11.08.2011 S.C. SALBAC S.A. CÂMPENEŞTI

26 M 2011
05811

11.08.2011 S.C. MAIEUTIC CONCEPT
S.R.L.

My lovely shoes

27 M 2011
05812

11.08.2011 KCC CORPORATION KCC

28 M 2011
05813

11.08.2011 KCC CORPORATION KCC

29 M 2011
05814

12.08.2011 ALBU VALENTIN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

30 M 2011
05815

12.08.2011 BUCUR ILEANA DANIELA DB DANA BUCUR

31 M 2011
05816

12.08.2011 BUCUR ILEANA DANIELA Agriland 2000 S.R.L. Your strategic
agribusiness partner

32 M 2011
05817

12.08.2011 BUCUR ILEANA DANIELA IDEI SI SOLUTII IN AGRICULTURA

33 M 2011
05818

12.08.2011 S.C. ASA GEOEXCHANGE
S.R.L.

ASA GEOEXCHANGE Down to
Earth Energy

34 M 2011
05819

12.08.2011 S.C. ASA GEOEXCHANGE
S.R.L.

ASA DDC SOFTWARE Made by
ASA GeoExchange Romania
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35 M 2011
05820

12.08.2011 S.C. ASA GEOEXCHANGE
S.R.L.

ASA HVAC ACCESSSORIES Made
by ASA GeoExchange Romania

36 M 2011
05821

12.08.2011 BRATU VIOREL SUPERSTAR TRES JOLIE

37 M 2011
05822

12.08.2011 BRATU VIOREL TRES JOLIE

38 M 2011
05823

12.08.2011 S.C. TERRA TRANS SILVAM
S.R.L.

TERRA TRANS SILVAM

39 M 2011
05824

12.08.2011 MANAGEMENT CONSULTING
S.R.L.

SEPTOGEL

40 M 2011
05825

12.08.2011 IPATI STEFAN ROLLER SIS

41 M 2011
05826

12.08.2011 MONIROM TRADING S.R.L. KLASS

42 M 2011
05827

12.08.2011 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Business 24 Banking BCR

43 M 2011
05828

12.08.2011 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

SPEED COLLECT BCR

44 M 2011
05829

12.08.2011 S.C. CEDOMSERVICE S.R.L. CEDOMSERVICE

45 M 2011
05831

12.08.2011 S.C. BIONATURA PLUS S.R.L. COLONDETOX

46 M 2011
05832

12.08.2011 S.C. BIONATURA PLUS S.R.L. ACTIV

47 M 2011
05833

12.08.2011 S.C. BIONATURA PLUS S.R.L. STEMPLUS

48 M 2011
05834

12.08.2011 S.C. MEIR CONSULTING S.R.L. MEIR CONSULTING The future is
green, Let us be part of your future!

49 M 2011
05835

12.08.2011 DUMITRESCU DORU IOAN SOMELIER

50 M 2011
05836

12.08.2011 S.C. KIDCO SECURITY S.R.L. KIDCO SECURITY KO

51 M 2011
05837

12.08.2011 S.C. UNIVERSAL S.A. CARMANGERIILE SALONTA

52 M 2011
05838

12.08.2011 EMANUEL MIHAI GUTAU GARAGE HALL

53 M 2011
05839

12.08.2011 EMANUEL MIHAI GUTAU URMA
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54 M 2011
05840

12.08.2011 ASOCIATIA CLUB SI NOI
PUTEM REUSI

Club ŞI NOI PUTEM REUŞI -
adaptabilitate şi dezvoltare durabilă

55 M 2011
05841

12.08.2011 ADRIAN-IOAN LUNGU Kazuu

56 M 2011
05842

12.08.2011 S.C. STRATEGIC PROTECTION
GROUP S.R.L.

STRATEGIC PROTECTION GROUP
SPG

57 M 2011
05843

12.08.2011 AUGUSTIN RUSSU microPOR

58 M 2011
05844

12.08.2011 IRINA RACOVICEANU SHYRENE

59 M 2011
05845

12.08.2011 S.C. CONFECTII VASLUI S.A. Confecţii Vaslui since 1965

60 M 2011
05846

12.08.2011 S.C. PICK ME UP
CONSULTING S.R.L.

IN VESTIAR AVEM SCHIMBARE

61 M 2011
05847

12.08.2011 S.C. CORNER SPORT BAR
S.R.L.

CORNER SPORTS BAR & GRILL

62 M 2011
05848

12.08.2011 BOITOR KINGA-DORA
SAVU CRISTINA IOANA
ERZSE MELINDA

BLITZ

63 M 2011
05849

12.08.2011 FLAVIA BRISTENA NICOLAE ECOS

64 M 2011
05850

16.08.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

Medusa

65 M 2011
05851

16.08.2011 GERON IMOBIL S.R.L. GERON

66 M 2011
05852

16.08.2011 PRIMARIA MUNICIPIULUI
BRASOV

BRAŞOV TAKE A BREATH OF
MOUNTAIN AIR

67 M 2011
05853

16.08.2011 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

PRICKINDELUL

68 M 2011
05854

16.08.2011 S.C. PREMIER PALACE S.R.L. RESTAURANTUL ZARAZA PP

69 M 2011
05855

16.08.2011 SOCIETATEA HOTELIERA
TIMES S.R.L.

good old TIMES RESTAURANT

70 M 2011
05856

16.08.2011 CAMPEAN TOMA ALEXANDRU Little People Playschool PLAY &
LEARN

71 M 2011
05857

16.08.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Happy friends It's easy !

72 M 2011
05858

16.08.2011 S.C. CAMARA CU MIRODENII
S.R.L.

Cămara cu Mirodenii
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73 M 2011
05859

16.08.2011 ANDREAS SILVIU DOREL Andreas HOUSE

74 M 2011
05860

16.08.2011 S.C. SUN MEDIC INVEST S.R.L. Alegerea Naturala

75 M 2011
05861

16.08.2011 JUDETUL COVASNA prin
CONSILIUL JUDETEAN
COVASNA
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
prin CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE

SZEKELY VAGTA

76 M 2011
05862

16.08.2011 S.C. RONY FORCE SECURITY
S.R.L.

RONY FORCE SECURITY PAZA
PROTECTIE

77 M 2011
05863

16.08.2011 S.C. HIGHLANDER SECURITY
S.R.L.

HIGHLANDER SECURITY

78 M 2011
05864

16.08.2011 KOZMO KIMYA VE DIS
TICARET LIMITED SIRKETI

KILLTOX INSECTICIDE AEROSOL

79 M 2011
05865

16.08.2011 S.C. ALBALACT S.A. Albalact. POIANA FLORILOR

80 M 2011
05866

16.08.2011 HUDA AL ANWAR GENERAL
TRADING L.LC

AL ANWAR

81 M 2011
05867

16.08.2011 S.C. BEAUTY QUEEN DS S.R.L. DIVISIMA

82 M 2011
05868

16.08.2011 UNILEVER N.V. NINJA

83 M 2011
05869

16.08.2011 MIH ALLEGRO BV Mercador.ro

84 M 2011
05870

16.08.2011 GOOGLE INC GOOGLE ONE PASS

85 M 2011
05871

16.08.2011 MARINESCU ANNE-MARIE Euderma Dermatologie - Medicină
Estetică

86 M 2011
05872

16.08.2011 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

BIOTIC BABY

87 M 2011
05873

17.08.2011 S.C. FLEXPRESSO S.R.L. ARAMO

88 M 2011
05874

17.08.2011 S.C. FLEXPRESSO S.R.L. ALFREO

89 M 2011
05875

17.08.2011 S.C. FLEXPRESSO S.R.L. FLEXPRESSO

90 M 2011
05876

17.08.2011 S.C. FLEXPRESSO S.R.L. DOGLIANI
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91 M 2011
05877

17.08.2011 S.C. TBWA BUCURESTI S.R.L. ALTFEM O CAMPANIE PENTRU
SCHIMBAREA IMAGINII FEMEII ÎN
SOCIETATE

92 M 2011
05879

17.08.2011 S.C. CO FACTOR
PERFORMANCE
MANAGEMENT S.R.L.

VOCEA CLIENTULUI

93 M 2011
05880

17.08.2011 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. SANALCO

94 M 2011
05881

17.08.2011 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. DERMALCO

95 M 2011
05882

17.08.2011 COMPOSESORATUL VASOAIA TARGUL CODRENILOR

96 M 2011
05883

17.08.2011 OLAR DELIA CARMEN FARMALEX

97 M 2011
05884

17.08.2011 S.C. ALBALACT S.A. Bunătate de lapte FULGA plus
omega 3 şi b-complex. PENTRU
COPII DEŞTEPŢI

98 M 2011
05885

17.08.2011 S.C. ALBALACT S.A. Bunătate de lapte FULGA plus 12
vitamine. PENTRU COPII
NĂZDRĂVANI

99 M 2011
05886

17.08.2011 S.C. ALBALACT S.A. Bunătate de lapte FULGA plus
minerale. PENTRU COPII CARE
CRESC MARI

100 M 2011
05887

17.08.2011 NISIF CARLA MANUELA A HAWKENING LADY

101 M 2011
05892

17.08.2011 BASASTEANU COSMIN Mr. SAXOBEAT

102 M 2011
05893

17.08.2011 S.C. GSG SECURITY PRIM
S.R.L.

GSG

103 M 2011
05894

17.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED FUGARDI

104 M 2011
05895

17.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED OMLASO

105 M 2011
05896

17.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED VALTAZO

106 M 2011
05897

17.08.2011 P.F. VLAD MARIUS MIHAI New City Residence New Life

107 M 2011
05898

17.08.2011 S.C. ALIX AVIEN COSMETICS
S.R.L.

PAPINA
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(210) M 2011 05698
(151) 11.08.2011
(732) REMI VONCK, Str. Oberth nr. 21,

j u d e ţ u l  M u r e ş ,  5 4 5 4 0 0 ,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

Lady Transilvania
www.ladytransilvania.ro

(591) Culori revendicate:galben, roşu
cărămiziu

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05751
(151) 11.08.2011
(732) S.C. MAC FARMACONS S.R.L.,

Calea Floreşti nr. 77, sc. 1, et. X, ap.
29, judeţul Cluj, 400516, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

BUGSLOCK

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în legătură cu produsele
farmaceutice; produsele parafarmaceutice;
dezinfectante; insecticide (produse împotriva
insectelor); insectifuge (produse pentru
îndepărtarea insectelor).
44 Servicii medicale, în legătură cu clasa 5
(produsele farmaceutice; produsele
parafarmaceutice; dezinfectante; insecticide
(produse împotriva insectelor); insectifuge
(produse pentru îndepărtarea insectelor);
servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05761
(151) 11.08.2011
(732) S.C. TERZI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Floarea Soarelui nr. 18,
parter, ap. B2, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MAYA RESIDENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05788
(151) 11.08.2011
(732) S . C .  C L U B  M I L I T A R I

RESIDENCE S.R.L., Str. Gospodari
nr. 67, Sat Roşu, judeţul Ilfov, ,
COMUNA CHIAJNA ROMANIA 

(540)

AQUA GARDEN Militari Residence
Ballroom

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
299C), verde (Pantone 376C), gri
(Pantone 423C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260207;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05789
(151) 17.08.2011
(732) S.C. ROYAL N S.R.L., Bd. Carol I

bl. 12D, parter, judeţul Prahova,
105600, CÂMPINA ROMANIA 

(540)

Royal Eco

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270501;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
11 Echipamente şi materiale pentru instalaţii
termice, sanitare, ventilaţie şi climatizare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ ii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05790
(151) 11.08.2011
(732) S.C. RGB AUDIT S.R.L., Str. Ştefan

Mihăileanu nr. 7, Corp B, et. 2, ap. 6,
sector 2, 024021, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RGB WE HAVE THE ANSWER Audit,
Accounting, Payroll & Consulting

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

  
(531) Clasificare Viena:260408; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05791
(151) 11.08.2011
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.

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

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

BUCURESTI

(540)

To bet or not to bet

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05809
(151) 11.08.2011
(732) MUNTEANU LUCIAN, Str.

Constantin Brâncoveanu, bl. D2, sc.
A, ap. 11, judeţul Argeş, 110036,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

RULETĂ DE CREDIT
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  (531) Clasificare Viena:170502; 270501;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05810
(151) 11.08.2011
(732) S.C. SALBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 16, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

CÂMPENEŞTI

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05792
(151) 11.08.2011
(732) S.C. DOMAFON S.R.L., Str. Martir

Anton Florian, bl. C19, ap. 18, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

MAI MULT STIL IN VIATA TA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, soici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05794
(151) 11.08.2011
(732) B R O W N - F O R M A N

W O R L D W I D E ,  L . L . C .
WILMINGTON SUCURSALA
BUCURESTI, Str. Dr. Robert K.
Koch nr. 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FINLANDIA EXPLORE MIDNIGHT
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030407; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05811
(151) 11.08.2011
(732) S.C. MAIEUTIC CONCEPT S.R.L.,

Str. Aurel Vlaicu nr. 28, judeţul Ilfov,
, TUNARI ROMANIA 

(540)

My lovely shoes

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului. 
35 Publicitate şi reclamă pentru pantofi;
afaceri comerciale pentru producţie pantofi;
regruparea în avantajul terţilor a produselor de
pantofi (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; export pantofi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05801
(151) 11.08.2011
(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.

43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

VANEDINA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05795
(151) 11.08.2011
(732) B R O W N - F O R M A N

W O R L D W I D E ,  L . L . C .
WILMINGTON SUCURSALA
BUCURESTI, Str. Dr. Robert K.
Koch nr. 6, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EXPLORE MIDNIGHT

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:030407; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05812
(151) 11.08.2011
(732) KCC CORPORATION, 1301-4,

Seocho-dong, Seocho-gu, , SEOUL
REPUBLICA COREEA 

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

(540)

KCC

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

clase:
9 Tuburi ceramice pentru întrerupătoare cu
vid; ceramice pentru redresoare de curent;
catod şi antenă de magnetron; ceramice pentru
tuburi de amplificare; componente ceramice
de înaltă performanţă pentru utilizări
electronice şi electrice; materiale şi elemente
cu rezistenţă electrică şi anume, elemente
metalice şi ceramice; piese ceramice pentru
semiconductori, rezistenţe, condensatori,
circuite electronice hibride şi senzori, şi
anume substraturi pentru circuite; piese
ceramice pentru semiconductori, rezistenţe,
condensatori, circuite electronice hibride şi
senzori şi anume module semiconductoare;
controlere/aparate de comandă electrice;
aparate electrice de control şi reglare; tablouri

electrice de control; rezistenţe, electrice;
tablete (microplăcuţe de siliciu); plachete de
siliciu; semiconductoare cu siliciu; diode cu
carbură de siliciu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05802
(151) 11.08.2011
(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.

43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

DEZEMA
 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05793
(151) 11.08.2011
(732) MOLDOVAN ANA ,  Calea

Dorobanţilor nr. 109, bl. 16, sc. 1, et.
3, ap. 10, judeţul Cluj, 400691, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

Baticuri-art
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05813
(151) 11.08.2011
(732) KCC CORPORATION, 1301-4,

Seocho-dong, Seocho-gu, , SEOUL
REPUBLICA COREEA 

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

(540)

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

clase:
27 Produse pentru acoperirea podelei;
acoperire de podea din vinil; carpete; gazon
artificial; linoleum; mochetă dale; covoare;
hidroizolaţie covoare; mochete; tapete;

geojeok (rogojini de paie); covoare tatami
(covoare japoneze de podea); covoraşe de
baie. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05796
(151) 11.08.2011
(732) S.C. ASTERIX SOFTWARE S.R.L.,

Str. Caraiman nr. 7A, Jud. Prahova,
100140, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

1 ONE
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(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 cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05787
(151) 11.08.2011
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr.21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; operaţiuni de import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05797
(151) 11.08.2011
(732) JUDETUL HARGHITA PRIN

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
I N T E R C O M U N I T A R A  D E
DEZVOLTARE RURALA A
CONSILIULUI JUDETEAN
HARGHITA, Piaţa Libertăţii nr. 5,
J u d e ţu l  H a r g h i t a ,  5 3 0 1 4 0 ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

HARGITA ASOCIATIA SZEKELY
S A J T K E S Z I T O K  K E Z M U V E S
EGYESULETE HARGITA MEGYE
  
(531) Clasificare Viena:260118; 261113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate; brânzeturi, iaurt;
kefir; lapte de băut; smântână; tofu; unt. 
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou; comercializare
en-gross şi en-detail; punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse de
larg consum, permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, la standuri sau pe bază de comandă
prin poştă, internet sau prin alte mijloace de
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comunicaţii; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; publicitate on-line într-o reţea
computerizată. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05799
(151) 11.08.2011
(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.

43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

COSELI ACTIVE-CLOR
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05798
(151) 11.08.2011
(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.

43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

BETACID

 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05800
(151) 11.08.2011
(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.

43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05804
(151) 11.08.2011
(732) ASOCIATIA EXCEDO PENTRU

ACCELERAREA SUCCESULUI
TINERILOR ROMÂNI, Str.
Plantelor nr. 19, corp C, parter, sector
2, 023971, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

EXCEDO

 
(531) Clasificare Viena:241517; 260302;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; difuzarea de
anunţuri publicitare; căutare de sponsorizare;
cercetarea pieţei; distribuire de materiale
publicitare (broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane); închiriere de spaţii publicitare;
sondaje de opinie; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; publicare
de texte publicitare..
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; învăţământ; instruire; examinarea
cursanţilor; demonstraţii de formare practică;

orientare profesională; învăţământ prin
corespondenţă; servicii de biblioteci
itinerante; publicarea de cărţi; publicarea de
texte (altele decât textele publicitare);
împrumut de cărţi; publicarea electronică
online a cărţilor şi periodicelor; organizarea
de concursuri pentru educaţie sau
divertisment; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi dirijarea de
concerte; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; proiecţii de filme
cinematografice; fotografie; prezentarea de
spectacole live.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05805
(151) 11.08.2011
(732) ASOCIATIA EXCEDO PENTRU

ACCELERAREA SUCCESULUI
TINERILOR ROMÂNI, Str.
Plantelor nr. 19, corp C, parter, sector
2, 023971, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

NOAPTEA BIBLIOTECILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; difuzarea de
anunţuri publicitare; căutare de sponsorizare;
cercetarea pieţei; distribuire de materiale
publicitare (broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane); închiriere de spaţii publicitare;
sondaje de opinie; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare; publicare
de texte publicitare..
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale; învăţământ; instruire; examinarea
cursanţilor; demonstraţii de formare practică;
orientare profesională; învăţământ prin
corespondenţă; servicii de biblioteci
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itinerante; publicarea de cărţi; publicarea de
texte (altele decât textele publicitare);
împrumut de cărţi; publicarea electronică
online a cărţilor şi periodicelor; organizarea
de concursuri pentru educaţie sau
divertisment; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi dirijarea de
concerte; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; proiecţii de filme
cinematografice; fotografie; prezentarea de
spectacole live.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05806
(151) 11.08.2011
(732) DIEN VAN HUNG, S.O.S Colentina

nr. 16, Complexul Rezidenţial
Colentina, bl. B3, sc. 1, et. 7, ap. 62,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

H h CAMELOS New collection

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05807
(151) 11.08.2011
(732) S . C .  F I R S T  S E C U R I T Y

OPERATIONAL S.R.L., Soldat
Tunsu Petre nr. 6, bl. 13, sc. 1, parter,
ap. 3, cam. 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., Str.
Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, et. 3,
ap. 54 GALAŢI

(540)

FIRST SECURITY OPERATIONAL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii protecţie şi siguranţă, agenţii de
detectivi pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor, escorte, pază nocturnă, cercetare
privind persoanele cunoscute, pază contra
incendiilor, servicii funebre de incinerare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05814
(151) 12.08.2011
(732) ALBU VALENTIN, Str. Dornei nr. 8,

bl. 8, ap. 1, judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

(740) K E Y P I  C A B I N E T  D E
P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A - C R I S T I N A
ADRIANA SIRBU, Str. Arh. Ion
Berindei nr. 3, bl. OD 21A, sc. B, ap.
51, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

(591) Culori revendicate:galben, maro,
verde deschis, verde închis

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030411;

030910; 050702; 050710; 270503;
290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi 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 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, 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; import-export, lanţ de magazine.
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 2011 05834
(151) 12.08.2011
(732) S.C. MEIR CONSULTING S.R.L.,

Bdul. Luptătorilor nr. 62-64, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G.M.
Zamfirescu nr. 46, bl.22A, sc.1, ap.11,
camera 1, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

MEIR CONSULTING The future is
green, Let us be part of your future!

(591) Culori revendicate:verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:130117; 270515;

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

clase:
7 Generatoare, aparate şi maşini pentru
producerea de energie, turbine, mori de vânt,
aparate şi instalaţii hidroelectrice; aparate
pentru generarea de energie electrică din
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energie solară, apă şi/sau a energiei eoliene,
solare electrice, instalaţii hidroelectrice şi
eoliene pentru utilizarea în furnizarea de
energie; piese şi accesorii pentru toate
produsele menţionate anterior.
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, măsurarea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate electrice şi electronice şi
echipamente, altele decât generatoarele, toate
pentru a fi utilizate în producţia de energie şi
furnizarea de energie; aparate de energie
electrică şi sisteme de gestionare a energiei
pentru depozitarea, controlul şi distribuţia
energiei electrice; termostate; sistem de
încalzire în pardoseală; panouri electrice
radiante; software pentru gestionarea
necesităţilor de energie; celulele de
combustibil, cabluri de alimentare, celule
fotovoltaice şi module; aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie
electrica solară; instalaţii solare electrice
fotovoltaice pentru utilizarea în electrificare;
celule electrice şi baterii, circuite integrate;
colectoare solare de energie pentru producerea
de energie electrică; aparate pentru testarea de
celule solare, panouri solare sau generatoare
electrice care încorporează celule solare.
11 Panouri solare fotovoltaice; lămpi solare cu
reglaj electric; lămpi solare cu reglaj electric
stradal; aparate solare cu reglaj electric şi
instalaţii pentru iluminatul stradal; becuri
LED, becuri economice.
35 Comerţ, import - export cu produse din
clasele 7, 9 şi 11, publicitate, consultanţă
management şi afaceri.
37 Construcţii, montare, instalaţii, întreţinere,
service şi reparaţii a aparatelor,
echipamentelor şi instalaţii specific
domeniului energiei alternative.
40 Producerea de energie din energie solară,
apă şi/sau a energiei eoliene.
42 Consiliere în domeniul economiei de
energie; servicii ştiinţifice şi tehnologice,

precum cercetare şi proiectare referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea de hardware şi
software de analiză şi cercetare industrială;
aparate, instalaţii şi component de proiectare
a sistemelor alternative de putere de energie,
analiză cu privire la utilizarea energiei şi a
puterii; dezvoltarea sistemelor de gestionare a
energiei; studii de proiect referitor la
producerea şi furnizarea de energie şi a
energiei; servicii profesionale de consultanţă
cu privire la putere şi de nevoile de energie ale
altora, servicii profesionale de consultanţă cu
privire la serviciile tehnologice în domeniul
energiei şi a aprovizionării cu energie; servicii
de consultanţă cu privire la aspectele de
mediu; consultanţă tehnică, proiectare tehnică
şi planificare tehnica în ce priveşte sistemele
şi instalaţiile de energie solară instalaţii,
sisteme de energie eoliană, sisteme şi instalaţii
de energie hidroelectrice, instalaţii
fotovoltaice; servicii tehnice şi de cercetare
ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05835
(151) 12.08.2011
(732) DUMITRESCU DORU IOAN, Str.

Carpaţilor nr. 32, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

SOMELIER
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05836
(151) 12.08.2011
(732) S.C. KIDCO SECURITY S.R.L.,

Str. Bucureşti nr. 177, camera 2,
judeţul Ialomiţa, , ŢĂNDĂREI
ROMANIA 

(540)

KIDCO SECURITY KO
  
(531) Clasificare Viena:240115; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; administraţie comercială,
lucrări de birou; regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de instalare; reparaţii.
39 Transport şi transport securizat; organizare
de călătorii.
41 Educaţie, instruire, cursuri, activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a

programelor de calculatoare.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
valori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05815
(151) 12.08.2011
(732) BUCUR ILEANA DANIELA, Str.

Anastasie Panu nr. 2, bl. A1, sc. 3, et.
4, ap. 78, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  C A B I N E T  D E
P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A - C R I S T I N A
ADRIANA SIRBU, Str. Arh. Ion
Berindei nr. 3, bl. OD 21A, sc. B, ap.
51, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

DB DANA BUCUR

 
(531) Clasificare Viena:010313; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05816
(151) 12.08.2011
(732) BUCUR ILEANA DANIELA, Str.

Anastasie Panu nr. 2, bl. A1, sc. 3, et.
4, ap. 78, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  C A B I N E T  D E
P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A - C R I S T I N A
ADRIANA SIRBU, Str. Arh. Ion
Berindei nr. 3, bl. OD 21A, sc. B, ap.
51, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Agriland 2000 S.R.L. Your strategic
agribusiness partner

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 2011 05837
(151) 12.08.2011
(732) S.C. UNIVERSAL S.A., nr. 429,

Judeţul Sălaj, 457105, CRISENI
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 7, judeţ Cluj DEJ

(540)

CARMANGERIILE SALONTA

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

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; preparate din
carne; extracte din carne; fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; activitate comercială;
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05817
(151) 12.08.2011
(732) BUCUR ILEANA DANIELA, Str.

Anastasie Panu nr. 2, bl. A1, sc. 3, et.
4, ap. 78, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  C A B I N E T  D E
P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A - C R I S T I N A
ADRIANA SIRBU, Str. Arh. Ion
Berindei nr. 3, bl. OD 21A, sc. B, ap.
51, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

IDEI SI SOLUTII IN AGRICULTURA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 2011 05838
(151) 12.08.2011
(732) EMANUEL MIHAI GUTAU, Piaţa

Lahovari nr. 1A, ap. 56, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GARAGE HALL

(591) Culori revendicate:alb, negru, orange
 
(531) Clasificare Viena:140102; 270524;

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

clase:
43 Restaurante, bar, cafenea; cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05839
(151) 12.08.2011
(732) EMANUEL MIHAI GUTAU, Piaţa

Lahovari nr. 1A, ap. 56, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URMA

(591) Culori revendicate:oranj
  
(531) Clasificare Viena:270524; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05818
(151) 12.08.2011
(732) S.C. ASA GEOEXCHANGE S.R.L.,

Str. Erou Nicolae Iancu nr. 11-19,
parter, camera 2, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ASA GEOEXCHANGE Down to Earth
Energy

(591) Culori revendicate:verde, gri închis

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
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 2011 05844
(151) 12.08.2011
(732) IRINA RACOVICEANU, B-dul

Tomis nr. 314, Bl. LT5B, Sc. C, Ap.
78, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SHYRENE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05840
(151) 12.08.2011
(732) ASOCIATIA CLUB SI NOI

PUTEM REUSI, Aleea Carpaţi nr.
39/20, jud. Mureş, 540296, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

Club ŞI NOI PUTEM REUŞI -
adaptabilitate şi dezvoltare durabilă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05845
(151) 12.08.2011
(732) S.C. CONFECTII VASLUI S.A.,

Str. Mareşal Constantin Prezan nr.
11-13, Jud. Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

Confecţii Vaslui since 1965

(591) Culori revendicate:roşu
 
(531) Clasificare Viena:090325; 270501;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05819
(151) 12.08.2011
(732) S.C. ASA GEOEXCHANGE S.R.L.,

Str. Erou Nicolae Iancu nr. 11-19,
parter, camera 2, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ASA DDC SOFTWARE Made by ASA
GeoExchange Romania

(591) Culori revendicate:verde, gri închis

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05846
(151) 12.08.2011
(732) S . C .  P I C K  M E  U P

CONSULTING S.R.L., Str. Pavlov
nr. 84, parter, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA,
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl.
C4, et. 7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

IN VESTIAR AVEM SCHIMBARE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05820
(151) 12.08.2011
(732) S.C. ASA GEOEXCHANGE S.R.L.,

Str. Erou Nicolae Iancu nr. 11-19,
parter, camera 2, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ASA HVAC ACCESSSORIES Made by
ASA GeoExchange Romania

(591) Culori revendicate:verde, gri închis

  

(531) Clasificare Viena:270502; 270511;
290112;  

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

37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
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 2011 05841
(151) 12.08.2011
(732) A D R I A N - I O A N  L U N G U ,

Str.Marsilia nr.18 , jud.Satu Mare,
440061, SATU MARE ROMANIA 

(540)

Kazuu
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi Internet (pagini
world wide web); creare, proiectare,
dezvoltare şi menţinere de pagini world wide
vveb pe Internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05821
(151) 12.08.2011
(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)
SUPERSTAR TRES JOLIE

  (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.
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;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
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
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05822
(151) 12.08.2011
(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)

TRES JOLIE
 
(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.
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;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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
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şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05842
(151) 12.08.2011
(732) S.C. STRATEGIC PROTECTION

GROUP S.R.L., Str. Cabanei nr. 61,
camera 3, Judeţul Tulcea, 825100,
BABADAG ROMANIA 

(540)

STRATEGIC PROTECTION GROUP
SPG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05823
(151) 12.08.2011
(732) S.C. TERRA TRANS SILVAM

S.R.L., Str. Principală nr. 542, camera
3 ,  S a t  L i v e z i l e ,  j u d e ţ u l
Bistriţa-Năsăud, 427120, COMUNA
LIVEZILE ROMANIA 

(540)

TERRA TRANS SILVAM
  
(531) Clasificare Viena:030716; 070124;

240109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05847
(151) 12.08.2011
(732) S.C. CORNER SPORT BAR S.R.L.,

Aleea Decebal nr. 3, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

CORNER SPORTS BAR & GRILL

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020108; 260201;

270507;  
(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05843
(151) 12.08.2011
(732) AUGUSTIN RUSSU, Str. Erou Iancu

Nicolae nr. 10B, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

microPOR

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

clase:
1 Produse chimice pentru industriei, 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.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05824
(151) 12.08.2011
(732) MANAGEMENT CONSULTING

S.R.L., Str. Otilia Cazimir (fostă
Bucsinescu) nr. 13-15, jud. Iaşi,
700400, IAŞI ROMANIA 

(540)

SEPTOGEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpun gel dezinfectant antibacterian pentru
mâini.
5 Gel dezinfectant antibacterian pentru mâini
(dee uz medicinal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05825
(151) 12.08.2011
(732) IPATI STEFAN, Str. Vasile Lupu nr.

52, sat Viforata, jud. Dâmboviţa,
137007, ANINOASA ROMANIA 

(540)

ROLLER SIS
  
(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 2011 05826
(151) 12.08.2011
(732) MONIROM TRADING S.R.L., Str.

Leordeni nr. 94, jud. Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

KLASS

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05848
(151) 12.08.2011
(732) BOITOR KINGA-DORA, Str.

Simion Mehedinţi nr. 8, sc. B, ap. 15,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(732) SAVU CRISTINA IOANA, Calea
Dumbrăvii, bl. 25, sc. E, etaj 3, ap. 48,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(732) ERZSE MELINDA, Str. Uzinei nr. 1,
sc. A, etaj 4, ap. 14, judeţul Sibiu, ,
SIBIU ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

BLITZ

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

  
(531) Clasificare Viena:011503; 270507;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, pentru fotografie, cinematografie,
optica, cântărire,măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru

înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice;automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectarea
şi dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05827
(151) 12.08.2011
(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)

Business 24 Banking BCR
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05828
(151) 12.08.2011
(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)

SPEED COLLECT BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05829
(151) 12.08.2011
(732) S.C. CEDOMSERVICE S.R.L., Str.

Mihai Bravu, nr. 246, Hala Tuburi,
Jud. Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA

(540)

CEDOMSERVICE
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05849
(151) 12.08.2011
(732) FLAVIA BRISTENA NICOLAE,

Str. Clucerului nr. 62-66, sc. 3, ap. 13,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECOS

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05831
(151) 12.08.2011
(732) S.C. BIONATURA PLUS S.R.L.,

Str. Dimitrie Grozdea nr. 2, bl. 75, sc.
1, ap. 2, sector 2, 023308,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLONDETOX
  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide;
ierbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05832
(151) 12.08.2011
(732) S.C. BIONATURA PLUS S.R.L.,

Str. Dimitrie Grozdea nr. 2, bl. 75, sc.
1, ap. 2, sector 2, 023308,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTIV
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide;
ierbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05833
(151) 12.08.2011
(732) S.C. BIONATURA PLUS S.R.L.,

Str. Dimitrie Grozdea nr. 2, bl. 75, sc.
1, ap. 2, sector 2, 023308,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STEMPLUS
  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide;
ierbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05866
(151) 16.08.2011
(732) HUDA AL ANWAR GENERAL

TRADING L.LC, Hamri Alkhaleej
St. Hamria Custum Building office
No. 112, , DUBAI EMIRATELE
ARABE UNITE 

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

(540)

AL ANWAR

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

  
(531) Clasificare Viena:010312; 070501;

2801; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05865
(151) 16.08.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Bl. P53, sc.A, parter, ap.1, Judeţ Ilfov
SNAGOV

(540)

Albalact. POIANA FLORILOR

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu,
albastru închis, albastru deschis, verde
închis, verde deschis, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 190301;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05867
(151) 16.08.2011
(732) S.C. BEAUTY QUEEN DS S.R.L.,

Aleea Carpaţi nr. 51, Judeţul Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G.M.
Zamfirescu nr. 46, bl.22A, sc.1, ap.11,
camera 1, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

DIVISIMA
  
(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 2011 05850
(151) 16.08.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., Şos. Afumaţi nr. 86, Complex
Smart Expo-Construct, Stand B16,
B17, Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Medusa
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor de parfumerie, cosmetice, loţiuni
de păr, săpunuri, deodorante, odorizante, lac
de unghii, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05857
(151) 16.08.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Happy friends It's easy !

(591) Culori revendicate:oranj (Pantone 173
C), negru (Black 100)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
31 Hrană pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05868
(151) 16.08.2011
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

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

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

(540)

NINJA

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, maro, gri

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată, îngheţate de fructe pe baza de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices); produse de cofetărie
congelate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05858
(151) 16.08.2011
(732) S.C. CAMARA CU MIRODENII

S.R.L., Str. a VII-a nr. 4, judeţul
Timiş, , SAG 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)

Cămara cu Mirodenii
  
(531) Clasificare Viena:050520; 270501;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05859
(151) 16.08.2011
(732) ANDREAS SILVIU DOREL, Str.

Burebista nr. 10, sc. A, ap. 35, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Andreas HOUSE

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070109; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05860
(151) 16.08.2011
(732) S.C. SUN MEDIC INVEST S.R.L.,

Str. Emil Racoviţă nr. 25, et. 2, ap. 4,
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)

Alegerea Naturala
 

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05869
(151) 16.08.2011
(732) MIH ALLEGRO BV, Taurusavenue

105, 2132, LS HOOFDDORP
NETHERLANDS 

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

(540)

Mercador.ro
  
(531) Clasificare Viena:020101; 241702;

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

clase:
35 Servicii de publicitate; servicii
promoţionale; publicitate radio; publicitate
TV; publicitate online; distribuţie de materiale
publicitare la cutia poştală (direct mail
advertising); dezvoltarea şi actualizarea de
materiale publicitare; distribuţie de materiale
publicitare; scrierea şi publicarea de texte
publicitare; închirierea de spaţii publicitare,
inclusiv pe Internet şi alte reţele de computere;
închirierea timpilor de publicitate în medii de
comunicare (rental od advertising time in
communication media); distribuţie de mostre;
demonstraţi i /prezentări  de produse
(demonstration of goods); decorări de vitrine
(shop-window dressing); servicii de
proiectare/machetare în scopuri publicitare
(layout services for advertising purposes);
servicii de management al publicităţii;
organizare de expoziţii şi târguri în scop
comercial sau de publicitate; servicii de
agenţie de publicitate; servicii de relaţii
publice; servicii de sondare a opiniei publice;
analiza şi cercetare de piaţă; lucrări de birou;
managementul afacerilor şi consultanţă în
afaceri; administrare de afaceri; furnizarea de
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asistenţă şi informaţii în afaceri; administrarea
comercială a licenţelor de produse/servicii ale
altora; efectuarera de anchete şi investigaţii în
afaceri (undertaking business investigations
and enquiries); servicii de evidenţa contabilă
(accounting); contabilitate (bookkeeping);
servicii de facturare; compilare de statistici;
compilarea şi sistematizarea datelor într-o
bază de date de computere; cercetarea datelor
în baze de date de computere pentru alţii;
servicii de expertiza a eficienţei (efficiency
expert services); copiere de documente;
servicii de dactilografiere; agenţii de import
export; servicii de vânzare cu amănuntul,
inclusiv prin intermediul unor reţele de
computere şi Internet; procesarea comenzilor
de cumpărare; furnizarea de asistenţă la
cumpărarea şi achiziţionarea de produse şi
servicii pentru alţii; exploatarea de pieţe on
line pentru cumpărarea, vânzarea şi/sau
schimbul de produse, servicii şi/sau
imobiliare; servicii de comparare a preţurilor;
servicii de analiză şi comparare a
produselor/serviciilor (product/service
comparison and review services); pregătirea şi
d iseminarea informa ţ i i lor  pr ivind
caracteristicile, calitatea şi preţurile
produselor/serviciilor; servicii de vânzare la
licitaţie; organizarea şi conducerea de vânzare
la licitaţie, inclusiv în reţele de computere şi
Internet; operarea de programe de fidelizare
pentru clienţi; compilarea de baze de date de
computere online şi baze de date care pot fi
cercetate on line în domeniul reţelelor de
socializare; informaţii, sfatuire şi consultanţă
pentru serviciile menţionate mai sus.
38 Telecomunicaţii; transmisie de date,
imagini şi/sau sunet prin cablu, satelit, reţele
de computere, telefon, isdn sau alte medii de
transmisie; transmitere de mesaje şi imagini
asistată de computere; comunicaţii prin reţele
de fibră optică; servicii de transmitere de
mesaje; servicii de teleconferinţă; servicii de
telefonie şi fax; furnizare de jurnale online

(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori; asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot
încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio;
asigurarea accesului la un sistem on-line care
permite utilizatorului unui site-web să încarce
clasamente (ratings) şi comentarii despre alţi
utilizatori ai aceluiaşi site web cu privire la
tranzacţii comerciale mutuale; transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio; servicii de
radiodifuziune; servicii de agenţii de presă;
furnizarea accesului la baze de date, publicaţii
electronice, reţele de computere şi internet;
servicii de furnizare de internet; servicii de
portaluride internet; închiriere de echipamente
de telecomunicaţii; informaţii, sfatuire si
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus.
42 Proiectarea, dezvoltarea şi/sau
implementarea de software de computere şi
soluţii de internet; actualizarea şi instalarea de
software pentru computere; analiza sistemelor
de computere; servicii de suport tehnic;
remedierea problemelor de software de
computere; proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii; proiectarea şi dezvoltarea de
sisteme pentru plata electronică şi pentru
procesarea transferurilor electronice de
fonduri; proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online;
proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe pentru
programarea de aplicaţii (application
programming interfaces (API)); proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din Internet;
informaţii, sfaturi şi consultanţă pentru
serviciile menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05870
(151) 16.08.2011
(732) GOOGLE INC, 1600 Amphitheatre

Parkway, 94043, MOUNTAIN VIEW
S.U.A. CA

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

(540)

GOOGLE ONE PASS

(300) Prioritate invocată:
 /17.02.2011/NZ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Intermedierea de abonamente pentru alţii;
intermedierea de abonamente de publicaţii
on-line aparţinând altora; intermedierea de
abonamente la ziare pentru alţii; servicii de
gestionare a abonamentelor ca agent de
abonament între editori şi clienţi; promovarea,
publicitatea şi marketingul bazelor de date
on-line şi ale publicaţiilor electronice ale
altora.
36 Servicii financiare; servicii de procesare a
tranzacţiilor financiare; servicii de procesare
a tranzacţiilor financiare, şi anume, de
clearing (toate activităţile derulate în timpul
unei tranzacţii financiare, de la lansarea ei şi
până la soluţionare) şi soluţionarea
tranzacţiilor financiare prin intermediul unei
reţele informatice globale; procesarea
electronică şi transmitere a datelor de plată a
facturilor pentru utilizatorii unei reţele globale
de comunicaţii; servicii comerciale, şi anume,
servicii de procesare a tranzacţiilor de plată;
furnizarea de procesare electronică a
tranzacţiilor efectuate cu carduri de credit prin
intermediul unei reţele informatice globale;
furnizarea de procesare electronică a plăţilor
electronice efectuate prin intermediul unei

reţele informatice globale; furnizarea de
procesare a tranzacţiilor ACH prin intermediul
unei reţele informatice globale; servicii de
plată pentru comerţ electronic; clearing (toate
activităţile derulate în timpul unei tranzacţii
financiare, de la lansarea ei şi până la
soluţionare) de tranzacţii efectuate prin card
electronic pentru alţii; clearing (toate
activităţile derulate în timpul unei tranzacţii
financiare, de la lansarea ei şi până la
soluţionare) de transferuri electronice de
fonduri pentru alţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
cercetare şi proiectare referitoare la acestea;
servicii de proiectare şi dezvoltare de
hardware şi software; servicii informatice;
servicii informatice şi anume, furnizarea
accesului la utilizarea unei interfeţe de
calculator non-descărcabilă în scopul de a
gestiona abonamente la publicaţii; punerea la
dispoziţie a un site web care oferă
utilizatorilor de computere capacitatea de a
gestiona abonamente la publicaţii; punerea la
dispoziţie a unui site web ce prezintă în primul
rând software non-descărcabil în scopul
gestionării de abonamente la publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05861
(151) 16.08.2011
(732) JUDETUL COVASNA prin

C O N S I L I U L  J U D E T E A N
COVASNA, Piaţa Libertăţii nr. 4,
judeţul Covasna, 520008, SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(732) MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
prin CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE,
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul
Covasna, 520008, SF. GHEORGHE
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

SZEKELY VAGTA

(591) Culori revendicate:auriu, albastru,
maro

  
(531) Clasificare Viena:020120; 090110;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
papetărie; material didactic(cu excepţia
aparatelor).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de texte, altele
decât textele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05851
(151) 16.08.2011
(732) GERON IMOBIL S.R.L., Str.

Sărăriei nr. 6, bl. UJCM, sc. B, et. 5,
ap. 18, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

GERON

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050105;

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

clase:
17 Produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale plastice extrudate.
20 Umeraşe pentru îmbrăcăminte, componente
de mobilier din mase plastice.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05862
(151) 16.08.2011
(732) S.C. RONY FORCE SECURITY

S.R.L., Str. Libertăţii nr. 8, cam. 11
b i s ,  j ude ţu l  Hunedoa ra ,  ,
HUNEDOARA ROMANIA 

(540)

RONY FORCE SECURITY PAZA
PROTECTIE

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:010317; 270501;

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

clase:
37 Instalare sisteme de alarmare pentru pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
41 Educaţie; instruire în domeniul pazei şi
protecţiei.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05871
(151) 16.08.2011
(732) MARINESCU ANNE-MARIE, Str.

Târgu Neamţ nr. 14A, bl. B37, ap. 58,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Euderma Dermatologie - Medicină
Estetică

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
(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.
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
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pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05872
(151) 16.08.2011
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BIOTIC BABY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare exclusiv pentru protejarera sau
echilibrarea florei intestinale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05863
(151) 16.08.2011
(732) S.C. HIGHLANDER SECURITY

S.R.L., Str. Delineşti nr. 2, bl. A5, sc.
D, ap. 46, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HIGHLANDER SECURITY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05852
(151) 16.08.2011
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

BRASOV, Bd. Eroilor nr. 8, 2200,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

BRAŞOV TAKE A BREATH OF
MOUNTAIN AIR

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
298 C), verde (Pantone 363 C), negru
(Pantone Process Black)

  
(531) Clasificare Viena:060104; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05864
(151) 16.08.2011
(732) KOZMO KIMYA VE DIS

TICARET LIMITED SIRKETI,
Ataturk Sanayi Bolgesi, Hadimkoy, ,
ISTANBUL TURCIA 

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

(540)

KILLTOX INSECTICIDE AEROSOL

(591) Culori revendicate:galben, albastru

(531) Clasificare Viena:031323; 190325;
270501; 290102; 290104;  

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

35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: produse farmaceutice
şi veterinare; produse igienice pentru
medicină; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05853
(151) 16.08.2011
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, 070000, BUFTEA
ROMANIA 

(540)

PRICKINDELUL

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

  
(531) Clasificare Viena:080119; 130101;

260116; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Casete video; film cinematografic; discuri
compacte (audio-video); benzi video.
16 Albume, cataloage, pliante, tipărituri.
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30 Produse de cofetărie.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţiculturale; jocuri şi
concursuri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05854
(151) 16.08.2011
(732) S.C. PREMIER PALACE S.R.L.,

B-dul. Ghencea nr. 134, bl. Corp 90,
parter, camera 110, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RESTAURANTUL ZARAZA PP
(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872

C), albastru (pantone 302 C)
  
(531) Clasificare Viena:270504; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05855
(151) 16.08.2011
(732) SOCIETATEA HOTELIERA

TIMES S.R.L., B-dul Decebal nr.19,
bl.S17, parter, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

good old TIMES RESTAURANT
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05856
(151) 16.08.2011
(732) CAMPEAN TOMA ALEXANDRU,

Şos. Pantelimon nr. 241, bl. 61, sc. B,
et. 3, ap. 60, sector 2, 021646,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Little People Playschool PLAY & LEARN
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(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:020508; 270106;

290103;  
(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 2011 05892
(151) 17.08.2011
(732) BASASTEANU COSMIN, Str. Palas

nr. 8, bl. B, sc. A, ap. 68, et. 4, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Mr. SAXOBEAT
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05877
(151) 17.08.2011
(732) S.C. TBWA BUCURESTI S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 196 A, et. 3, sector
5, 050908, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ALTFEM O CAMPANIE PENTRU
SCHIMBAREA IMAGINII FEMEII ÎN
SOCIETATE

(591) Culori revendicate:gri, roşu

(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05893
(151) 17.08.2011
(732) S.C. GSG SECURITY PRIM S.R.L.,

Str. Călugăreni nr. 119B, Judeţul
Hunedoara ,  330068,  DEVA
ROMANIA 

(540)

GSG
  
(531) Clasificare Viena:270517; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Servicii de transport.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05894
(151) 17.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

FUGARDI
  

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05895
(151) 17.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

OMLASO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05896
(151) 17.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

VALTAZO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05879
(151) 17.08.2011
(732) S . C .  C O  F A C T O R

PERFORMANCE MANAGEMENT
S.R.L., Str. Grigore Mora nr. 11, et. 4,
camera 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VOCEA CLIENTULUI
  
(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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
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pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05873
(151) 17.08.2011
(732) S.C. FLEXPRESSO S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 78, judeţul Dolj,
200717, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

ARAMO
  
(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;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; ziare, reviste şi periodice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
servicii de promovare şi de informare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05880
(151) 17.08.2011
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr. 1, Judetul
Vrancea, 620172, FOCSANI
ROMANIA 

(540)

SANALCO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05881
(151) 17.08.2011
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr. 1, Judetul
Vrancea, 620172, FOCSANI
ROMANIA 

(540)

DERMALCO

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05884
(151) 17.08.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL.P53, Sc.A,
Parter, Ap.1, Snagov Sat, JUD. ILFOV
SNAGOV

(540)

Bunătate de lapte FULGA plus omega 3 şi
b-complex. PENTRU COPII DEŞTEPŢI
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(591) Culori revendicate:roz, albastru,
verde, albastru deschis, galben, mov

  
(531) Clasificare Viena:030424; 030425;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05885
(151) 17.08.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL.P53, Sc.A,
Parter, Ap.1, Snagov Sat, JUD.
ILFOV SNAGOV

(540)

Bunătate de lapte FULGA plus 12
vitamine. PENTRU COPII NĂZDRĂVANI

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

  
(531) Clasificare Viena:030424; 030425;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05882
(151) 17.08.2011
(732) COMPOSESORATUL VASOAIA,

nr. 16, Comuna Chisindia, judeţul
Arad, 317082, VASOAIA ROMANIA

(540)

TARGUL CODRENILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 1  O r g a n i z a r e a  d e  m a n i f e s tă r i
cultural-sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05897
(151) 17.08.2011
(732) P.F. VLAD MARIUS MIHAI, Şos

Iancului nr. 21, bl. 106A, sc. B, et. 10,
ap. 85,, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05898
(151) 17.08.2011
(732) S.C. ALIX AVIEN COSMETICS

S.R.L., Şoseaua de Centură nr. 2-4, et.
1, biroul 7, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

PAPINA

  (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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05886
(151) 17.08.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL.P53, Sc.A,
Parter, Ap.1, Snagov Sat, JUD. ILFOV
SNAGOV

(540)

Bunătate de lapte FULGA plus minerale.
PENTRU COPII CARE CRESC MARI
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(591) Culori revendicate:albastru deschis,
roz, mov, portocaliu, verde

  
(531) Clasificare Viena:030424; 030425;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 05887
(151) 17.08.2011
(732) NISIF CARLA MANUELA, Bd.

Republicii bl. 20, sc. C, et. 3, ap. 10,
judeţul Caraş - Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

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

(540)

A HAWKENING LADY
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi;
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferin ţe,  congrese,  simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
e x p l o a t a r e a  p u b l i c a ţ i i l o r  o n - l i n e
nedescărcabile; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; publicare de
texte, altele decât textele publicitare; publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05883
(151) 17.08.2011
(732) OLAR DELIA CARMEN, Str.

Parcului nr. 8, judeţul Sălaj, , JIBOU
ROMANIA 

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

(540)

FARMALEX

(591) Culori revendicate:verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor şi a produselor cosmetice, a
obiectelor tehnico-medicale, a produselor de
îngrijire pentru copii şi adulţi, a jucăriilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, toate grupate sub forma unui magazin
tip farmacie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05874
(151) 17.08.2011
(732) S.C. FLEXPRESSO S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 78, judeţul Dolj,
200717, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

ALFREO
  

(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; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere

tipografice; clişee; ziare, reviste şi periodice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
servicii de promovare şi de informare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05875
(151) 17.08.2011
(732) S.C. FLEXPRESSO S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 78, judeţul Dolj,
200717, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

FLEXPRESSO
  

(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; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere

tipografice; clişee; ziare, reviste şi periodice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
servicii de promovare şi de informare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05876
(151) 17.08.2011
(732) S.C. FLEXPRESSO S.R.L., Str.

Bariera Vâlcii nr. 78, judeţul Dolj,
200717, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

DOGLIANI
  

(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; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; ziare, reviste şi periodice.

21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
servicii de promovare şi de informare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜




