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(210) M 2011 06757
(151) 10.10.2011
(732) S . C .  S A N O M A  H E A R S T

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

(540)

Miresici.expo

(591) Culori revendicate:roz, alb

  
(531) Clasificare Viena:031301; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton, publicaţii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; servicii editoriale şi redacţionale.
39 Difuzare (distribuţie) de publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06802
(151) 10.10.2011
(732) S.C. ARHI DESIGN S.R.L., Str.

Caracal nr. 254, Judeţul Dolj, ,
C O M U N A  M A L U  M A R E
ROMANIA 

(540)

DIAMOND LINE...arhi design quality...

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:170202; 260416;

270501; 270502; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06924
(151) 06.10.2011
(732) S.C. AMPRENTA ADVERTISING

S.R.L., Str. Octavian Goga nr. 42,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

AMPRENTA

(591) Culori revendicate:bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(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; articole de birou; materiale de
instruire sau învăţământ; materiale plastice
pentru ambalaj (necuprinse în alte clase);
caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la clasa 35. 
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07027
(151) 06.10.2011
(732) S.C. DRAGUS S.R.L., Str. Giuseppe

Garibaldi nr. 18, Judeţul Cluj, 400325,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

DRAGUS

(531) Clasificare Viena:260116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07044
(151) 06.10.2011
(732) S.C. PERIND S.A., Str. Czaran Gyula

nr. 14, 14A, 14B, 16, 16A, 16B, Jud.
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

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

(540)

perind fondat 1922
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(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:030509; 270502;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice (cu excepţia celor
din metal).
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07028
(151) 06.10.2011
(732) S.C. SEMIH IDEAL GRUP

CONSTRUCTII S.R.L., Str. Nicolae
Canea nr. 12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Prima aktifbebek

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270502;

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

clase:
16 Scutece absorbante pentru copii; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07029
(151) 06.10.2011
(732) S.C. BITDEFENDER S.R.L., Bdul.

Preciziei nr. 24, West Gate Clădirea
H2, parter, 1 şi 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bitdefender saf ego

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
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  (531) Clasificare Viena:260404; 270502;
290113;  

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

9 Aplicaţii software pentru detectarea
paginilor web care conţin viruşi sau malware,
aplicaţii anti-virus, aplicaţii software de
securitate şi de protecţia datelor, aplicaţii
software care detectează programe ce încearcă
să fure informaţii personale antiphishing;
aplicaţii software pentru scanarea link-urilor
afişate în paginile cu rezultatele căutării şi de
site-urile de reţele sociale (cum ar fi Facebook
sau Twitter); software pentru îndepărtarea
anunţurilor de pe paginile web; software de
clasificare a paginilor web; software pentru
blocarea conţinutului potenţial nedorit sau
inadecvat în pagini web şi verificarea de tip
in-the-cloud a link-urilor şi URL-urilor;
aplicaţii software pentru interceptarea
traficului web (proxi); aplicaţii software
pentru stocarea şi regăsirea datelor de
autentificare (cum ar fi numele de utilizator şi
parola) pentru aplicaţii şi servicii online.
42 Servicii on-line de calculator pentru
furnizarea de informaţii despre statusul
paginilor web şi pentru blocarea accesului la
paginile web care nu prezintă încredere sau
sunt suspecte; conversia codului sursa; servicii
de baze de date pentru calculator; servicii de
filtrare în funcţie de reputaţia site-urilor web
şi link-urilor accesate; furnizarea de statisitici
şi istoric în legătură cu accesul la anumite
pagini web; regăsirea şi afişarea informaţiilor
cu privire la trimiterile/referinţele/link-urile
către o pagină web; stocarea şi regăsirea
datelor de autentificare necesare pentru a
obţine acces la aplicaţii şi servicii online;
stocarea şi regăsirea marcajelor (bookmarks),
fişierelor personale şi setărilor browser-ului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07030
(151) 06.10.2011
(732) S.C. TRAVELMAKER COMPANY

S.R.L., Str. Elena Văcărescu nr. 9,
bloc XXI/2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Super Calatorul

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07031
(151) 06.10.2011
(732) S.C. TRAVELMAKER COMPANY

S.R.L., Str. Elena Văcărescu nr. 9,
bloc XXI/2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bucharest City Tour

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07045
(151) 06.10.2011
(732) S.C. IZOPOL S.R.L., Str. Calea

Bucureşti nr. 76, bl. A6, sc. A, ap. 19,
birou 2, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

polyplast

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 270514;

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase;materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07046
(151) 06.10.2011
(732) S.C. IZOPOL S.R.L., Str. Calea

Bucureşti nr. 76, bl. A6, sc. A, ap. 19,
birou 2, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

Ecopol
(591) Culori revendicate:alb, verde
  
(531) Clasificare Viena:260404; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase;materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07047
(151) 06.10.2011
(732) S.C. CESIRO HOUSE ALL S.R.L.,

Str. Baratilor nr. 1, judeţul Mureş, ,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

HOUSE ALL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căi
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi
metalice; seifuri; produse metalice necuprinse
în alte clase; minereuri.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de gătit, frigorifice, de

uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07032
(151) 06.10.2011
(732) S . C .  V I T I  P O M I C O L A

SIMBURESTI S.A., Jud. Olt, ,
C O M U N A  D O B R O T E A S A
ROMANIA 

(540)

BLANC DE ROUMANIE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
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mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07061
(151) 06.10.2011
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ZESTREA
 
(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 07062
(151) 06.10.2011
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ZESTREA SILVANIEI

(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 07063
(151) 06.10.2011
(732) S.C. DANEX TRAVEL S.R.L., Bd.

Gării Obor nr. 8B, sector 2, CP 3-19,
021747, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Danex TRAVEL TOTUL PENTRU
TURISM TURISM PENTRU TOŢI

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:010110; 180501;

270502; 270504; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07033
(151) 06.10.2011
(732) M A G R A  &  B A R T O N

GESELLSCHAFT M.B.H., Karnther
Ring 11-13/7/6/Top1, AQ-1010, ,
VIENA AUSTRIA 

(540)

BOHMANN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07064
(151) 06.10.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares Theia Hawaii Cocktail

(531) Clasificare Viena:050313; 250119;
260418; 270501;  

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

30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07065
(151) 06.10.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares Theia Blue Curacao

(531) Clasificare Viena:050313; 250119;
260418; 270501;  

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

30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07034
(151) 06.10.2011
(732) AUTORITATEA NATIONALA

PENTRU ADMINISTRARE SI
R E G L E M E N T A R E  I N
COMUNICATII, Str. Delea Nouă nr.
2, sector 3, 030925, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ERITEL

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; managementul şi administrarea
afacerilor; funcţiuni de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice; servicii
de cercetare şi analiză industrială; desingul şi
dezvoltarea de hardware şi software pentru
computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07066
(151) 06.10.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares Theia Latte Machiato

  
(531) Clasificare Viena:050313; 250119;

260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07067
(151) 06.10.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares Theia Mojito

  
(531) Clasificare Viena:050313; 250119;

260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07068
(151) 06.10.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares Theia Paradisul Fructelor

  
(531) Clasificare Viena:050313; 250119;

260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07069
(151) 06.10.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares Theia Pina Colada

  
(531) Clasificare Viena:050313; 250119;

260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07048
(151) 06.10.2011
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BE Different different People Different
Business Different World

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 CD-uri; DVD-uri.
16 Tipărituri; editări; fotografii; materiale
pentru artişti; broşuri; materiale de instruire
sau învăţământ.
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare şi dezvoltare profesională şi
personală.
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45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de consultanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07035
(151) 06.10.2011
(732) C O L E G I U L  M E D I C I L O R

VETERINARI DIN ROMANIA,
Splaiul Independenţei nr. 105, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VETERINARIA PUBLICAŢIE
EDITATĂ DE COLEGIUL MEDICILOR
VETERINARI DIN ROMÂNIA

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07070
(151) 06.10.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

Fares Theia Răsăritul Soarelui

 
(531) Clasificare Viena:050313; 250119;

260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07036
(151) 06.10.2011
(732) S.C. CREATIV MODA S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 72, jud. Teleorman, ,
ALEXANDRIA ROMANIA 

(540)

Viking Models Machete si Accesorii

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07049
(151) 06.10.2011
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BE Different People

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260104;

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

clase:
9 CD-uri; DVD-uri.
16 Tipărituri; editări; fotografii; materiale
pentru artişti; broşuri; materiale de instruire
sau învăţământ.
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare şi dezvoltare profesională şi
personală.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 10/2011/41

45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de consultanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07072
(151) 06.10.2011
(732) RETEAUA NATIONALA A

MUZEELOR DIN ROMANIA,
Bdul. Dacia nr. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CASTELUL APAFY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07050
(151) 06.10.2011
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BE Different Business

(531) Clasificare Viena:020901; 260104;
270501;  

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

9 CD-uri; DVD-uri.
16 Tipărituri; editări; fotografii; materiale
pentru artişti; broşuri; materiale de instruire
sau învăţământ.
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
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organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare şi dezvoltare profesională şi
personală.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de consultanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07073
(151) 06.10.2011
(732) S.C. GIP TRONIC SERVICE 96

S.R.L., Bd. Ghica Tei nr. 72, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4,
bl.20, sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Debbie

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(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, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitor la produsele din clasa 9.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07038
(151) 06.10.2011
(732) S.C. TWO FOR TWO S.R.L., Str.

1848, nr. 27, bl. 19, sc. D, ap. 4,
Judeţul Tulcea, 280190, TULCEA
ROMANIA 

(540)

TWO 4 2

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07074
(151) 06.10.2011
(732) ASOCIATIA MEDICILOR

V E T E R I N A R I  P E N T R U
ANIMALE DE COMPANIE, Str.
Primăverii nr. 35, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4,
bl.20, sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Asociaţia Medicilor Veterani pentru
Animale de Companie

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030108;

241317; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Cercetarea ştiinţificăîn domeniul veterinar,
studii, proiecte, expertize, crearea, dezvoltarea
de pagini pe internet şi găzduirea lor,
proiectarea sistemelor informatice; programe
de calculator (servicii).
44 Servicii prestate de o asociaţie în domeniul
medicinii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07039
(151) 06.10.2011
(732) FICOSOTA SYNTEZ OOD, Madara

Blvd. 48, BG-9701, SHUMEN
BULGARIA 

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

(540)

BLAZY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; preparate pentru
curăţarea metalelor, porţelanului, ceramicii,
sticlei şi materialelor plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07051
(151) 06.10.2011
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BE Different World
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(531) Clasificare Viena:020901; 260104;
270502;  

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

9 CD-uri; DVD-uri.
16 Tipărituri; editări; fotografii; materiale
pentru artişti; broşuri; materiale de instruire
sau învăţământ.
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare şi dezvoltare profesională şi
personală.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de consultanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07052
(151) 06.10.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dekangbio
  
(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 07053
(151) 06.10.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Mahoarca

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07040
(151) 06.10.2011
(732) S.C. RUROM COM S.R.L., Str.

Saturn nr. 1, bl. C, sc. B, et. 4, ap. 37,
Jud. Dâmboviţa, , MORENI
ROMANIA 

(540)

NIUQ FAMILY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite; sărate şi nesărate, de
floarea soarelui şi dovleac, alune prăjite,
fistic; extracte din carne, fructe, legume,
conservate, uscate şi fierte, uleiuri şi grăsimi
comestibile, carne, peşte, păsări, vânat;
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07054
(151) 06.10.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Authentic dekang
 
(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 07075
(151) 06.10.2011
(732) S.C. MOBIRA GRUP S.R.L., Str.

Th. Speranţia nr. 108, bl. S22, sc. A,
ap. 5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4,
bl.20, sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

mobira
(591) Culori revendicate:gri, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitor la produsele din clasa 20.
42 Servicii de proiectare în industria
mobilieră.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 10/2011/41

(210) M 2011 07076
(151) 06.10.2011
(732) S.C. TOTAL FLEET SOLUTIONS

S.R.L., Str. Labirint nr. 34, ap. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4,
bl.20, sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

PERPETUUM LEASE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:150709; 270502;

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

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale.
36 Intermedieri în asigurări; afaceri
financiare; afaceri imobiliare, leasing.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07077
(151) 06.10.2011
(732) ALEXANDRESCU HORIA, Str.

Vasile Lascăr nr. 152, sector 2, 72102,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

independent i

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;

290101;  
(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); material plastic pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07071
(151) 06.10.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)
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Fares Theia Sangria

  
(531) Clasificare Viena:050313; 250119;

260418; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07055
(151) 06.10.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Giantomizor

 
(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 07056
(151) 06.10.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cartomizor

(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 07041
(151) 06.10.2011
(732) PREDA BEATRICE FELICIA, Str.

Turda nr. 125, bl. 3, sc. 4, et. 8, ap.
184, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BARBU MIHAI, Str. Nouă nr. 48,
Judeţul Sibiu, , AGNITA ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)
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VILLA ABBATIS

  
(531) Clasificare Viena:070109; 070125;

250125; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07042
(151) 06.10.2011
(732) S.C. INOROGUL IMPEX S.R.L.,

Şos. Vergului nr. 8, C4/2+C4/3, sector
2, 0222441, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

DINTOTDEAUNA, GUSTUL BUN S-A
ÎMBRÂCAT DE LA NOI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07057
(151) 06.10.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Superpiesa

 
(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 07043
(151) 06.10.2011
(732) S.C. INOROGUL IMPEX S.R.L.,

Şos. Vergului nr. 8, C4/2+C4/3, sector
2, 0222441, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CA ÎN VREMURILE BUNE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07058
(151) 06.10.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 21,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ISTORIA în direct

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis

  

(531) Clasificare Viena:160301; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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); caracter tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07059
(151) 06.10.2011
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SILVANA

  
(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 07060
(151) 06.10.2011
(732) E M A N U E L  C O R N E L I U

DOBRONAUTEANU, Intrarea
Bitolia nr. 28, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SILVANIA

(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 07037
(151) 06.10.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

U L T R A S O N O G R A F I E  I N
MEDICINA SI BIOLOGIE
(S.R.U.M.B.), Str. Croitorilor nr.
19-21, Judeţul Cluj, 400162, CLUJ-
NAPOCA ROMANIA 

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
ULTRASONOGRAFIE ÎN MEDICINĂ ŞI
BIOLOGIE SRUMB

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

  
(531) Clasificare Viena:250702; 250725;

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

clase:
35 Promovarea schimbului informaţiilor
ştiinţifice în domeniul ultrasonografiei în
medicină şi biologie; instituirea unor relaţii de
colaborare cu organizaţii similare din ţară şi
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străinătate; promovarea cercetării şi
dezvoltării în domeniul ultrasonografiei în
medicină şi biologie şi publicarea rezultatelor
cercetării ştiinţifice; editareade reviste,
ghiduri, broşuri; promovarea şi consolidarea
relaţiilor cu specialităţile medicale interesate
sau având interese convergente cu ale
societăţii. 
38 Difuzarea unor materiale informative de
specialitate.
41 Elaborarea unor standarde privind
pregătirea profesională în ultrasonografie, atât
la nivel de iniţiere în metodă cât şi în ceea ce
priveşte educaţia medicală continuă;
organizarea unor cursuri, simpozioane,
conferinţe şi congrese în domeniu.
44 Consultanţă în domeniul medical;
consilierea autorităţilor publice naţionale şi
locale privind orice problemă legată de
studierea şi practica ultrasonografiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07078
(151) 07.10.2011
(732) S.C. MEDIA ENERGIA ENERGIE

ALTERNATIVA S.R.L., Str.
Corneliu Coposu nr. 49, bl. L3, ap. 1,
judeţul Arad, 310003, ARAD
ROMANIA 

(540)

MEDIAENERGIA energiaperte

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260116; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07079
(151) 07.10.2011
(732) ZLOTEA MIRELA, Str. Vlaicu

Vodă nr. 14, bl. V66, sc. 3, ap. 37,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

trenta pizza
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(531) Clasificare Viena:080725; 260116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, inclusiv servicii de aprovizionare
pentru terţi; difuzare de anunţuri publicitare;
prezentarea produselor alimentare destinate
consumului uman prin toate mijloacele de
comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare şi băuturilor destinate consumului
uman, preparate şi nepreparate (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespodenţă sau prin mijloace electronice,
cum ar fi prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale; servicii de închiriere de material
şi spaţii publicitare; servicii de promovare a
vânzărilor de produse alimentare, pentru terţi;
servicii de publicitate pentru promovarea
magazinelor cu produse alimentare preparate
şi nepreparate, destinate consumului uman.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii, inclusiv
livrarea de alimente preparate şi băuturi
pentru consum; livrarea de pizza, paste,
produse din carne, deserturi, salate, băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07080
(151) 07.10.2011
(732) DUMITRA CONSTANTIN, Str. 3

August 1919 nr. 13, ap. 3, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CONSTANTIN GHITA OFFICE,
B-dul Take Ionescu nr. 24 - 28, sc. B,
ap. 2, Judeţul Timiş TIMIŞOARA

(540)

MARATON TIMIŞOARA TIMIŞOARA
M A R A T O N  S E M I M A R A T O N
TIMIŞOARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07081
(151) 11.10.2011
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

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

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

(540)

BONEXIO PENTRU
RECONSTRUCTIA NATURALA A
OASELOR
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice cu excepţia produselor
în domeniul diagnosticelor in vitro ca a
testelor rapide; produse igienice pentru
medicină; substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; suplimente cu
destinaţie nutriţională specială.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07090
(151) 07.10.2011
(732) S.C. LEC VET S.R.L., Str. Visarion

nr. 22, sector 1, 010424, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

vapez

  
(531) Clasificare Viena:011511; 250119;

270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Ţigarete fără tutun.
11 Aparate de producere a aburului.
34 Articole pentru fumători.
35 Managementul afacerilor, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 5, 11
şi 34 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, comerţ on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07082
(151) 07.10.2011
(732) S.C. ROTAREXIM S.A., Str. A. I.

Cuza nr. 5, judeţul Vâlcea, 240195,
RÂMNICU - VÂLCEA ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

BIBLIOSTAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii; tipărituri; 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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
distribuirea şi difuzarea de cărţi, ziare, reviste,
publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07083
(151) 07.10.2011
(732) S.C. ROTAREXIM S.A., Str. A. I.

Cuza nr. 5, judeţul Vâlcea, 240195,
RÂMNICU - VÂLCEA ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

BIBLIOTECA SOCIALISTA

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii; tipărituri; 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07091
(151) 07.10.2011
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE S.A., , 1800, VEVEY
ELVETIA 

(740) SCPA DRAKOPOULOS ŞI
ASOCIAŢII, Str. David Praporgescu
nr. 7, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

SECRETEL BORŞULUI

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

29 Legume, fructe, carne, carne de pasăre,
vânat, peşte şi fructe de mare, toate aceste
produse şi sub formă de extracte, supe, jeleuri,
paste, dulceţuri, mâncăruri gata preparate,
congelate sau deshidratate; gemuri; ouă; lapte,
brânză şi alte preparate alimentare pe bază de
lapte, înlocuitori de lapte; lapte de soia şi
preparate pe bază de soia care aparţin clasei
29; uleiuri şi grăsimi comestibile; preparate
proteice pentru alimente.
30 Cafea, extracte de cafea şi preparate pe
bază de cafea; înlocuitori de cafea şi extracte
de înlocuitori de cafea; ceai, extracte de ceai
şi preparate pe bază de ceai; cacao şi preparate
pe bază de cacao, ciocolată, produse din
ciocolată, produse de cofetărie, dulciuri;
zahăr; îndulcitori; produse de panificaţie,
pâine, drojdie, produse de patiserie; biscuiţi,
prăjituri, deserturi, budinci; îngheţată, produse
pentru prepararea îngheţatei; miere şi
înlocuitori de miere; cereale pentru micul
dejun, orez, paste, produse alimentare pe bază
de orez, faină sau cereale şi sub formă de
mâncaruri gata preparate; sosuri; produse
pentru aromatizarea sau asezonarea mâncarii,
sosuri pentru salate, maioneză.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07096
(151) 07.10.2011
(732) GARANTI BANK S.A., Şos Fabrica

de Glucoză nr. 5, Novo Park
3,Business Center, Clădirea F, et. 5 şi
6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 07097
(151) 07.10.2011
(732) GARANTI BANK S.A., Şos Fabrica

de Glucoză nr. 5, Novo Park
3,Business Center, Clădirea F, et. 5 şi
6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Mrs. ENTER

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07098
(151) 07.10.2011
(732) GARANTI BANK S.A., Şos Fabrica

de Glucoză nr. 5, Novo Park
3,Business Center, Clădirea F, et. 5 şi
6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

E

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

  
(531) Clasificare Viena:040504; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,

transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului 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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 07099
(151) 07.10.2011
(732) GARANTI BANK S.A., Şos Fabrica

de Glucoză nr. 5, Novo Park
3,Business Center, Clădirea F, et. 5 şi
6, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

e-Depozit

(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
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului 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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 07092
(151) 07.10.2011
(732) DF World of Spices GmbH,

Industriestrasse 25, 49201, DISSEN
GERMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BUCURIE ÎN BUCĂTĂRIA TA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru producerea periilor, articole pentru
curăţenie; lâna de oţel; sticlă brută sau
semiprelucrată; sticlărie, porţelan şi faianţă;
mori, răzători, prese recipiente de uz casnic
sau de bucătărie şi anume beciuri de
condimente şi sare, recipiente pentru
condimente şi sare şi capace potrivite şi
suporturi şi rafturi oliviere şi suporturi, oţetare
şi carafe pentru oţet şi ulei, oţetare şi suporturi
pentru oţet şi ulei; recipiente pentru oţet şi

ulei; mixere, manuale (şeicăre), sticle
pulverizante pentru ulei şi produse pe baza de
ulei şi oţet.
29 Carne, peşte, pasări şi vânat; extraxte din
carne; fructe şi legume; jeleuri; gemuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile; stabilizator
pentru tocane; cârnaţi vegetarieni realizaţi din
proteină de soia (carnaţi de soia); chiftele
vegetale din soia prăjite (substitute din carne)
şi gulaş făcut din soia; aspicuri din carne,
peşte, fructe şi legume; fructe şi legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murat); anghinare, miezuri de anghinare,
ardei iuţi; ardei graşi; năut; legume, linte;
muguri de fructe şi legume; măsline, măsline
umplute; ardei americani; piri piri (ardei iuţi);
castraveciori muraţi (cornişoni); nuci; muguri
de soia; castane dulci; piure de castane dulci;
murături; ciuperci; trufe; trufe tartinabile
(cremă de trufe), gelatine pentru alimente; coji
comestibile de produse; sucuri de legume;
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri
de mirodenii, uleiuri de ciuperci, uleiuri din
ierburi, uleiuri din fructe, din legume, din
plante, din boabe, din usturoi, din seminţe, din
nuci, din trufe, din măsline; uleiuri
condimentate şi aromate; sosuri şi preparate
pentru producerea de sosuri; paste din carne,
peşte, pui, vânat, extracte din carne, produse
din legume şi produse lactate, cu mirodenii
adăugate; piureuri din roşii, fasole, castane
dulci, mazăre; stabilizator de tocane; hummus
(pastă de năut); pastă de trufe; pastă de ficat;
fondue, amestecuri; concentrate pentru
prepararea de supe; supe, supe consommes,
bulioane, ciorbe; concentrate pentru ciorbe de
legume, carne şi pui, amestecuri la cubulet,
preparate folosite la supe, consommeuri,
bulioane şi ciorbe; toate acestea şi în formă
dezhidratată; mirepoix (combinaţie de legume,
adică de ceapă, morcovi şi ţelină, folosite ca
aromă pentru supe, tocane); lapte de soia,
lapte de cocos, brânză, tofu; marmalade şi
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gemuri de fructe; deserturi dulci şi budinci;
tartinabile; produse alimentare făcute în
principal din fasole sau năut cu adaos de faină
de soiă, inclusiv falafel; preparate făcute din
seminţe de in; extracte din buruieni; usturoi ca
şi pastille sau capsule; ouă de melci; melci
prelucraţi, moluşte şi crustacee; gustări,
produse crocante, snack-food sub forma de
mese uşoare; mese gata preparate şi alimente
de consum imediat, antipasti, amestecuri
dezhidratate instant pentru alimente de
consum imediat, supe, salate, umpluturi şi
amestecuri, în principal făcute din carne,
peşte, crustacee şi moluşte, pasare, vânat,
extracte din carne, produse lactate, ciuperci,
fructe, legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau
seminţe; alimente dietetice şi suplimente
dietetice; tartinabile, topping-uri, coji şi
glazuri pentru alimente; băuturi din soia;
preparate din susan; toate produsele mai
sus-mentionate fiind şi în forma de
conservanţi, alimente pentru consum imediat
sau mese gata făcute, de asemenea îngheţate şi
de asemenea ca şi alimente dietetice.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificial; faină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patisserie şi
cofetărie; îngheţate, miere, melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
mirodenii; gheaţă; agenţi şi compuşi de
aromatizare; săruri aromatice şi de
condimentare, esenţe de mirodenii, extracte de
mirodenii, ierburi de condimentare în ulei,
ierburi uscate de bucătărie şi culinare,
amestecuri şi mixuri de mirodenii, pastă de
mirodentii, săruri de asezonare, preparate de
mirodenii; sare conservantă, sosuri
condimentate şi sosuri de condimentare;
dressinguri; amestecuri de ierburi de
bucătărie; ierburi în ulei; cuişoare, ghimbir,
frunze de dafin, ienibahar, boabe de iunupar
(condiment), şofran, coriandru; mirodenii
pentru conservare şi murături; bicarbonat de
sodium; condimente, arome, mirodenii şi

asezonări; arome pentru asezonări, extracte de
aromă, agenţi de asezonare şi preparate,
amestecuri de asezonare, paste de asezonare,
condimente şi ingrediente pentru decorare,
săruri aromate, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru asezonare,
preparate pentru aromatizare, preparate pentru
asezonare; sosuri salsa, sambal, marinate;
marinate pentru asezonare; mirodenii din
boboci, mirodenii din flori; zahăr aromat,
zahăr aromat cu vanilie, zahăr vanilat;
amestecuri de zahăr şi scorţişoară; amestecuri
de zahăr şi condiment; zahăr din trestie de
zahăr; coji comestibile pentru alimente;
fragezitoare de carne (mirodenii); potenţiatori
de aromă, saramură şi marinate pentru cărnuri
pentru uz casnic; coji din firimituri de carne
arome (din plante), extracte de arome, arome
prelucrate şi arome de fum, esenţe; aditivi
pentru industria de copt, în speţă arome pentru
copt; sosuri, inclusiv demiglace, sos de bază,
pesto, sosuri de muştar, sos vinegreta şi
dressing-uri pentru salate (lichide sau uscate),
sosuri de fructe; sos de întins şi preparate
pentru producerea de sosuri de intins;
amestecuri de masă şi produse pentru consum
imediat pentru gătit uşor în formă uscată, de
pastă sau lichidă, constând în ingredient de
asezonare şi aromatizare, aditivi tehnici pentru
alimente precum agenţi de îngroşare sau
emulgatori şi ingredient de aromatizare, în
special produse lactate, legume, fructe,
ciuperci, arome, condiment si mirodenii;
pateuri din carne, peste, pasare şi vânat;
melasă aurie, sirop de arţar; amestecuri uscate
pentru sosuri şi dressing-uri de salata (lichide
sau uscate); dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet); aglutinant de sos şi sos de friptură;
ketchup; maioneză; capere; fructe de capere şi
boabe; produse din cereal pentru consum
uman, musli, cous-cous, mămăligă, bulgur,
alimente făinoase; taiţei de orez; pastă; pastă
cu brânză, carne sau umpluturi de legume,
aluaturi, concentrat de cocă; crutoane; bunuri
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coapte cu ceapa şi brânză; lipii umplute sau
glazurate la cerere sau urmând sa fie umplute
sau glazurate, precum burrito, fajita, taco,
enchilada şi chimichanga; produse din grâu,
orez şi porumb pentru gustări produse prin
extrucare, în special tortilla, nachos, taco,
biscuit; produse coapte ce se vor prepara
pentru consum imediat într-un prăjitor, în
special sandviciuri coapte ca şi aperitiv picant;
fulgi de porumb; grăunte de mălai; pate
umplut cu ciuperci; amestecuri de copt şi
amestecuri gata de copt (sub formă de praf),
inclusiv amestecuri de copt cu mirodenii şi
arome; produse de morărit; tacos, tortillas,
faină de tapioca; budinci, dulciuri şi deserturi;
tartinabile; coji comestibile; agent de dospire
pentru produse de panificaţie, adică
bicarbonat de sodiu, soluţie de amoniac şi
drojdie uscata pentru gătit; agenţi pentru
producerea de prăjituri şi amestecuri de
prăjituri şi cocă moale; ciocolată, nuga;
produse de cofetărie; produse cu conţinut de
ceai (cu adaos de vitamite şi/sau aromate
şi/sau instant şi/sau mineralizate), ceai rece,
băuturi cu ceai sau băuturi bazate pe ceai,
infuzii de plante şi fructe, fierturi, kombucha;
foaie de orez (comestibilă); drojdie, produse
din drojdie, tarate prelucrate (preparate din
cereai) pentru consum uman, preparate din
tarate, alimente produse în principal din faină
de soia cu fasole şi năut, inclusiv chiftele de
soia; paste de soia (miso); drojdie sub formă
de capsule sau pilule; apă de trandafiri;
alimente din taiţei, paste şi orez; taco-uri,
carcase de taco-uri, tortilla, lipii (pâine plată);
gustări, gustări crocante, gustarele şi snack-uri
mici, mese instant şi pentru consum imediat,
antipasti, amestecuri uscate pentru mese
instant, salate; umpluturi şi amestecuri în
principal din cereal, alimente din cereai, orez,
paste, condiment sau produse de brutărie;
prăjituri din cartofi prăjiţi; pateuri; alimente
dietetice şi aditivi nutriţionali; compuşi (coji
şi glazuri pentru gătit); dextroză,

pulverizatoare pe bază de dextroză pentru
consum, glutamat de sodiu, glutamat de
monosodiu; coji comestibile pentru alimente;
condiment pulverizate pentru alimente;
ustensilă de frăgezit carnea; emulgator pentru
gătit; emulgator pentru carnaţi; gluten pentru
consum, compuşi de stratificare a alimentelor;
straturi de condimente (căptuşire cu arome)
pentru alimente; toate produsele mai
sus-menţionate fiind şi în formă de
conservanţi, alimente pentru consum imediat
sau mese gata făcute, de asemenea îngheţate şi
de asemenea ca şi alimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07100
(151) 07.10.2011
(732) S.C. EMT & OXB S.R.L., Sat

Barcanele, judeţul Vâlcea, , COM.
PAUSESTI ROMANIA 

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY, Aleea Câmpul cu Flori
nr. 12, bl. A49, sc. 1, ap. 35, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

STEELCO

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:250708; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
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metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07093
(151) 07.10.2011
(732) DF World of Spices GmbH,

Industriestrasse 25, 49201, DISSEN
GERMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BUCURIE ÎN BUCĂTĂRIE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru producerea periilor, articole pentru
curăţenie; lâna de oţel; sticlă brută sau
semiprelucrată; sticlărie, porţelan şi faianţă;
mori, răzători, prese recipiente de uz casnic
sau de bucătărie şi anume beciuri de
condimente şi sare, recipiente pentru
condimente şi sare şi capace potrivite şi
suporturi şi rafturi oliviere şi suporturi, oţetare

şi carafe pentru oţet şi ulei, oţetare şi suporturi
pentru oţet şi ulei; recipiente pentru oţet şi
ulei; mixere, manuale (şeicăre), sticle
pulverizante pentru ulei şi produse pe baza de
ulei şi oţet.
29 Carne, peşte, pasări şi vânat; extraxte din
carne; fructe şi legume; jeleuri; gemuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile; stabilizator
pentru tocane; cârnaţi vegetarieni realizaţi din
proteină de soia (carnaţi de soia); chiftele
vegetale din soia prăjite (substitute din carne)
şi gulaş făcut din soia; aspicuri din carne,
peşte, fructe şi legume; fructe şi legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murat); anghinare, miezuri de anghinare,
ardei iuţi; ardei graşi; năut; legume, linte;
muguri de fructe şi legume; măsline, măsline
umplute; ardei americani; piri piri (ardei iuţi);
castraveciori muraţi (cornişoni); nuci; muguri
de soia; castane dulci; piure de castane dulci;
murături; ciuperci; trufe; trufe tartinabile
(cremă de trufe), gelatine pentru alimente; coji
comestibile de produse; sucuri de legume;
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri
de mirodenii, uleiuri de ciuperci, uleiuri din
ierburi, uleiuri din fructe, din legume, din
plante, din boabe, din usturoi, din seminţe, din
nuci, din trufe, din măsline; uleiuri
condimentate şi aromate; sosuri şi preparate
pentru producerea de sosuri; paste din carne,
peşte, pui, vânat, extracte din carne, produse
din legume şi produse lactate, cu mirodenii
adăugate; piureuri din roşii, fasole, castane
dulci, mazăre; stabilizator de tocane; hummus
(pastă de năut); pastă de trufe; pastă de ficat;
fondue, amestecuri; concentrate pentru
prepararea de supe; supe, supe consommes,
bulioane, ciorbe; concentrate pentru ciorbe de
legume, carne şi pui, amestecuri la cubulet,
preparate folosite la supe, consommeuri,
bulioane şi ciorbe; toate acestea şi în formă
dezhidratată; mirepoix (combinaţie de legume,
adică de ceapă, morcovi şi ţelină, folosite ca
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aromă pentru supe, tocane); lapte de soia,
lapte de cocos, brânză, tofu; marmalade şi
gemuri de fructe; deserturi dulci şi budinci;
tartinabile; produse alimentare făcute în
principal din fasole sau năut cu adaos de faină
de soiă, inclusiv falafel; preparate făcute din
seminţe de in; extracte din buruieni; usturoi ca
şi pastille sau capsule; ouă de melci; melci
prelucraţi, moluşte şi crustacee; gustări,
produse crocante, snack-food sub forma de
mese uşoare; mese gata preparate şi alimente
de consum imediat, antipasti, amestecuri
dezhidratate instant pentru alimente de
consum imediat, supe, salate, umpluturi şi
amestecuri, în principal făcute din carne,
peşte, crustacee şi moluşte, pasare, vânat,
extracte din carne, produse lactate, ciuperci,
fructe, legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau
seminţe; alimente dietetice şi suplimente
dietetice; tartinabile, topping-uri, coji şi
glazuri pentru alimente; băuturi din soia;
preparate din susan; toate produsele mai
sus-mentionate fiind şi în forma de
conservanţi, alimente pentru consum imediat
sau mese gata făcute, de asemenea îngheţate şi
de asemenea ca şi alimente dietetice.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificial; faină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patisserie şi
cofetărie; îngheţate, miere, melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
mirodenii; gheaţă; agenţi şi compuşi de
aromatizare; săruri aromatice şi de
condimentare, esenţe de mirodenii, extracte de
mirodenii, ierburi de condimentare în ulei,
ierburi uscate de bucătărie şi culinare,
amestecuri şi mixuri de mirodenii, pastă de
mirodentii, săruri de asezonare, preparate de
mirodenii; sare conservantă, sosuri
condimentate şi sosuri de condimentare;
dressinguri; amestecuri de ierburi de
bucătărie; ierburi în ulei; cuişoare, ghimbir,
frunze de dafin, ienibahar, boabe de iunupar
(condiment), şofran, coriandru; mirodenii

pentru conservare şi murături; bicarbonat de
sodium; condimente, arome, mirodenii şi
asezonări; arome pentru asezonări, extracte de
aromă, agenţi de asezonare şi preparate,
amestecuri de asezonare, paste de asezonare,
condimente şi ingrediente pentru decorare,
săruri aromate, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru asezonare,
preparate pentru aromatizare, preparate pentru
asezonare; sosuri salsa, sambal, marinate;
marinate pentru asezonare; mirodenii din
boboci, mirodenii din flori; zahăr aromat,
zahăr aromat cu vanilie, zahăr vanilat;
amestecuri de zahăr şi scorţişoară; amestecuri
de zahăr şi condiment; zahăr din trestie de
zahăr; coji comestibile pentru alimente;
fragezitoare de carne (mirodenii); potenţiatori
de aromă, saramură şi marinate pentru cărnuri
pentru uz casnic; coji din firimituri de carne
arome (din plante), extracte de arome, arome
prelucrate şi arome de fum, esenţe; aditivi
pentru industria de copt, în speţă arome pentru
copt; sosuri, inclusiv demiglace, sos de bază,
pesto, sosuri de muştar, sos vinegreta şi
dressing-uri pentru salate (lichide sau uscate),
sosuri de fructe; sos de întins şi preparate
pentru producerea de sosuri de intins;
amestecuri de masă şi produse pentru consum
imediat pentru gătit uşor în formă uscată, de
pastă sau lichidă, constând în ingredient de
asezonare şi aromatizare, aditivi tehnici pentru
alimente precum agenţi de îngroşare sau
emulgatori şi ingredient de aromatizare, în
special produse lactate, legume, fructe,
ciuperci, arome, condiment si mirodenii;
pateuri din carne, peste, pasare şi vânat;
melasă aurie, sirop de arţar; amestecuri uscate
pentru sosuri şi dressing-uri de salata (lichide
sau uscate); dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet); aglutinant de sos şi sos de friptură;
ketchup; maioneză; capere; fructe de capere şi
boabe; produse din cereal pentru consum
uman, musli, cous-cous, mămăligă, bulgur,
alimente făinoase; taiţei de orez; pastă; pastă
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cu brânză, carne sau umpluturi de legume,
aluaturi, concentrat de cocă; crutoane; bunuri
coapte cu ceapa şi brânză; lipii umplute sau
glazurate la cerere sau urmând sa fie umplute
sau glazurate, precum burrito, fajita, taco,
enchilada şi chimichanga; produse din grâu,
orez şi porumb pentru gustări produse prin
extrucare, în special tortilla, nachos, taco,
biscuit; produse coapte ce se vor prepara
pentru consum imediat într-un prăjitor, în
special sandviciuri coapte ca şi aperitiv picant;
fulgi de porumb; grăunte de mălai; pate
umplut cu ciuperci; amestecuri de copt şi
amestecuri gata de copt (sub formă de praf),
inclusiv amestecuri de copt cu mirodenii şi
arome; produse de morărit; tacos, tortillas,
faină de tapioca; budinci, dulciuri şi deserturi;
tartinabile; coji comestibile; agent de dospire
pentru produse de panificaţie, adică
bicarbonat de sodiu, soluţie de amoniac şi
drojdie uscata pentru gătit; agenţi pentru
producerea de prăjituri şi amestecuri de
prăjituri şi cocă moale; ciocolată, nuga;
produse de cofetărie; produse cu conţinut de
ceai (cu adaos de vitamite şi/sau aromate
şi/sau instant şi/sau mineralizate), ceai rece,
băuturi cu ceai sau băuturi bazate pe ceai,
infuzii de plante şi fructe, fierturi, kombucha;
foaie de orez (comestibilă); drojdie, produse
din drojdie, tarate prelucrate (preparate din
cereai) pentru consum uman, preparate din
tarate, alimente produse în principal din faină
de soia cu fasole şi năut, inclusiv chiftele de
soia; paste de soia (miso); drojdie sub formă
de capsule sau pilule; apă de trandafiri;
alimente din taiţei, paste şi orez; taco-uri,
carcase de taco-uri, tortilla, lipii (pâine plată);
gustări, gustări crocante, gustarele şi snack-uri
mici, mese instant şi pentru consum imediat,
antipasti, amestecuri uscate pentru mese
instant, salate; umpluturi şi amestecuri în
principal din cereal, alimente din cereai, orez,
paste, condiment sau produse de brutărie;
prăjituri din cartofi prăjiţi; pateuri; alimente

dietetice şi aditivi nutriţionali; compuşi (coji
şi glazuri pentru gătit); dextroză,
pulverizatoare pe bază de dextroză pentru
consum, glutamat de sodiu, glutamat de
monosodiu; coji comestibile pentru alimente;
condiment pulverizate pentru alimente;
ustensilă de frăgezit carnea; emulgator pentru
gătit; emulgator pentru carnaţi; gluten pentru
consum, compuşi de stratificare a alimentelor;
straturi de condimente (căptuşire cu arome)
pentru alimente; toate produsele mai
sus-menţionate fiind şi în formă de
conservanţi, alimente pentru consum imediat
sau mese gata făcute, de asemenea îngheţate şi
de asemenea ca şi alimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07084
(151) 07.10.2011
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului, nr. 1, judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Vioflor
  
(531) Clasificare Viena:241715; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, medicamente de uz
uman şi veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07102
(151) 07.10.2011
(732) ASOCIATIA ADVICE STUDENTS,

Str. Frumoasa nr. 31, , 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)

ADVICE young creatives at work
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,

roşu

  (531) Clasificare Viena:270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07085
(151) 07.10.2011
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului, nr. 1, judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

VIO

 
(531) Clasificare Viena:241715; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, medicamente de uz
uman şi veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07086
(151) 07.10.2011
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului, nr. 1, judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Viosan

  
(531) Clasificare Viena:241715; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, medicamente de uz
uman şi veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07094
(151) 07.10.2011
(732) S.C. STUFF DISTRIBUTION

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Olăneşti nr. 3, bl. 76A, sc. 1, et. 5, ap.
36, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Deutsches Bierfest

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  (531) Clasificare Viena:030101; 030117;
070101; 250106; 270504; 290112;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32 Bere.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07095
(151) 07.10.2011
(732) S.C. SOTIL SPORT S.R.L., Str.

Dacia nr. 17, Judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Naturale HANDMADE COSMETICS

(591) Culori revendicate:maro, verde

  
(531) Clasificare Viena:270504; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
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 07103
(151) 07.10.2011
(732) S.C. DIRECT ONE S.A., Bd. Ion

Ionescu de la Brad nr. 5A, sector 1,
031811, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

seenow

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07087
(151) 07.10.2011
(732) S.C. BLUE BEACH S.R.L., Str.

Interioară II nr. 2, corp C3, Jud.
Constanţa, 900229, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Blue Beach

(591) Culori revendicate:albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:010318; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Agenţii de turism cu excepţia serviciilor de
cazare temporară.
41 Servicii oferite de o plajă (recreere,
divertisment).
43 Servicii hoteliere, servicii oferite de un
complex turistic, servicii de restaurant, bar,
pensiune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07101
(151) 07.10.2011
(732) S.C. LEC VET S.R.L., Str. Visarion

nr. 22, sector 1, 010424, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

vapers
 (531) Clasificare Viena:011511; 250119;

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

clase:
5 Ţigarete fără tutun.
11 Aparate de producere a aburului. 
34 Articole pentru fumători. 
35 Managementul afacerilor, comerţ, comerţ
online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07088
(151) 07.10.2011
(732) S.C. PRIVATE BROKER S.R.L.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 121, bl. 2,
sc. 1, et. 1, ap. 03, 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)

Private BROKER Impreuna spre succes
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(591) Culori revendicate:bleumarin (pantone
296C), grena (pantone 7421U)

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07089
(151) 07.10.2011
(732) S.C. LEC VET S.R.L., Str. Visarion

nr. 22, sector 1, 010424, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eGo-T

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

clase:
5 Ţigarete fără tutun.
11 Aparate de producere a aburului.
34 Articole fumători.
35 Managementul afacerilor; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 5, 11
şi 34(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, comerţ online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07113
(151) 10.10.2011
(732) S.C. ROMCARGO EXPRES S.R.L.,

Str. Vlad Judeţu nr. 6, bl. V12, sc. 2,
ap. 48, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMCARGO EXPRES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07114
(151) 10.10.2011
(732) S.C. ANDREI EXPEDITII S.R.L.,

Str. Vlad Judeţu nr. 6, bl. V12, sc. 2,
ap. 48, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ANDREI EXPEDITII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07105
(151) 10.10.2011
(732) ROATA PALADE ANA-MARIA,

Aleea Baraj Lotru nr. 2A, bl. N23, sc.
1, ap. 28, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ORASELUL STIINTEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
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 07106
(151) 10.10.2011
(732) ROATA PALADE ANA-MARIA,

Aleea Baraj Lotru nr. 2A, bl. N23, sc.
1, ap. 28, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Stiinta jocului, jocurile stiintei

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni

(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
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 07107
(151) 10.10.2011
(732) ROATA PALADE ANA-MARIA,

Aleea Baraj Lotru nr. 2A, bl. N23, sc.
1, ap. 28, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Muzeul Copiilor
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 10/2011/41

(210) M 2011 07108
(151) 10.10.2011
(732) S.C. OGRE TEAM S.R.L., Str.

Octav Cocarascu nr. 2, subsol, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OGRE TEAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare şi nealimentare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Organizarea de tabere şcolare. 
42 Site-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07109
(151) 10.10.2011
(732) S.C. TONIGHT S.R.L., Str.

Izvoarelor - Vila 13, FN, Judeţul
Bistriţa Năsăud, 425300, SÂNGEORZ
BĂI ROMANIA 

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

(540)

Agenţia imobiliară SOMEŞUL

(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:241521; 270504;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07115
(151) 10.10.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr. 1-10,
Centrul Comercial Dragonul Rosu
MEGASHOP, et. 3, biroul 2-4, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

(540)

Magazin Universal Dragonul Roşu
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(591) Culori revendicate:galben, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:040303; 2803;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul unui centru comercial
(shopping center). 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07116
(151) 10.10.2011
(732) EURO 07 AD, Bul. Shipchenschi

prohod 63, Proizvodstven korpus, et.
5, R-n Slatina, 1574, SOFIA
BULGARIA 

(740) CONSTANTIN & VELICU -
INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Mecanicul anului

 
(531) Clasificare Viena:020102; 180123;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse făcute 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 şi pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, incluzând albume,
pancarte, mape de birou (papetărie),
formulare, broşuri, steaguri (din hârtie),
calendare, cataloage, coperţi.
35 Publicitate; conducerea afacerilor;
administrarea afacerilor; funcţii de birou,
incluzând publicitate on-line într-o reţea de
calculatoare; gruparea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere aceste produse
în mod confortabil.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, incluzând organizarea
competiţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07110
(151) 10.10.2011
(732) VALENTIN ILIESCU, Str. Făgădău

nr. 12, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07121
(151) 10.10.2011
(732) IOAN ISTRATE, Str. Rastoaca nr. 7,

Jud. Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, Str. Constantin
Noica, bl. 2, ap.21 SIBIU

(540)

POLAR GUSTUL COPILĂRIEI!

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roşu

  (531) Clasificare Viena:030708; 070121;
270102; 290113;  

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

30 Produse de gelaterie.
35 Afaceri comerciale, consultaţii, consiliere,
servicii de asistenţă comercială, organizare
afaceri, licenţiere, francizare, import-export,
organizare de expoziţii precum şi de orice altă
formă de prezentare, în scop comercial şi
publicitar, studii şi cercetări de piaţă,
publicitate şi reclamă, totul în domeniul
industriei alimentare, particular în domeniul
gelateriei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07117
(151) 10.10.2011
(732) S.C. MEDICO FARM S.R.L., Str.

Malcoci nr. 4, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FARMACIA MALCOCI
  
(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, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07118
(151) 10.10.2011
(732) S . C .  E U R O M A N  E X I M

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Unirii nr. 11, Sat Petreşti, Judeţul
I l f o v ,  0 7 7 0 6 7 ,  C O M U N A
CORBEANCA ROMANIA 

(540)

Caloma Comfort Technologies

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:191321; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07122
(151) 10.10.2011
(732) IOAN ISTRATE, Str. Rastoaca nr. 7,

Jud. Alba, 515800, SEBEŞ
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, Str. Constantin
Noica, bl. 2, ap.21 SIBIU

(540)

GOgO-Nata

(591) Culori revendicate:roşu, maro,
bej-galben

  
(531) Clasificare Viena:270517; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Patiserie, cofetărie, panificaţie, gelaterie.
35 Afaceri comerciale, consultaţii, consiliere,
servicii de asistenţă comercială, organizare
afaceri, licenţiere, francizare, import-export,
organizare de expoziţii precum şi de orice altă
formă de prezentare, în scop comercial şi
publicitar, studii şi cercetări de piaţă,
publicitate şi reclamă, totul în domeniul
industriei alimentare, particular în domeniul
gelateriei, patiserie, cofetărie, panificaţie,
gelaterie..

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07119
(151) 10.10.2011
(732) S.C. ECO TOTAL S.R.L., Str.

Crîngului nr. 2A, Judeţul Dolj,
200361, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

eco total

(591) Culori revendicate:verde, gri
 
(531) Clasificare Viena:070114; 241513;

270504; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

39 Transport mărfuri, deşeuri şi gunoaie;
ambalare şi depozitare a mărfurilor, deşeurilor
şi gunoaielor.
40 Prelucrarea materialelor; prelucrarea,
reciclarea şi tratarea deşeurilor şi gunoaielor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07111
(151) 10.10.2011
(732) ABUAL HAIJA ISSAM ABDEL

RAHMAN NAJIB, Cu rezidenţă în
România, Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4,
sc. 2, ap. 65, sector 3, ,  IORDANIA 

(540)

SELI - APA MINERALA NATURALA

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, violet

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07124
(151) 10.10.2011
(732) TMS ROMANIA S.R.L., Calea 13

Septembrie nr. 90, Complexul
Multifunctional Grand, Tronson I, et.
4, camera 4.20, sector 5, 050726,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLLAGE Appetite for Music. Thirst for
Art
  
(531) Clasificare Viena:020716; 110323;

160313; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment.
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07120
(151) 10.10.2011
(732) S.C. KILLER S.R.L., Sat Horodnic

de Jos, nr. 2B, Judeţul Suceava, ,
COMUNA HORODNIC DE JOS
ROMANIA 

(540)

TOCHITURĂ BUCOVINEANĂ
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(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 cu
privire la produse şi servicii legate de
industria laptelui şi produselor lactate, a
c r e ş t e r i i ,  c o m e r c i a l i z ă r i i
şiprelucrăriiproduselor de origine animală.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07112
(151) 10.10.2011
(732) PETREA IOANA PAULA, Str.

Fibrei nr. 32, et. 1, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MORA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurant, bar, servicii de alimentaţie
publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07125
(151) 10.10.2011
(732) S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L.,

Str. Industriilor nr. 23, Sat Chiajna,
Judeţul Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

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

(540)

Arici Pogonici

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

  
(531) Clasificare Viena:011514; 030509;

260118; 270519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere, ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în special cu privire la ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
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fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07129
(151) 10.10.2011
(732) I N T E R N A T I O N A L

ASSOCIATION FOR THE
DEVELOPMENT OF REEFER
LOGISTICS ASOCIACION
INTERNACIONAL PARA EL
D E S A R R O L L O  D E  L A
LOGISTICA FRIGORIFICA, , ,
VALENCIA SPANIA 

(540)

Easyfresh

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii de
expediţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07126
(151) 10.10.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050502; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07127
(151) 10.10.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050502; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07130
(151) 10.10.2011
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

HEIDI Moments

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07128
(151) 10.10.2011
(732) BOGDAN JOCA-JUDIC CAMIL,

Str. Giacomo Pucini nr. 3, ap. 5, sector
2, 020191, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MediCUTII Cutii pentru a lua corect
medicamentele

(591) Culori revendicate:verde, mov

  
(531) Clasificare Viena:191321; 270504;

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

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07123
(151) 10.10.2011
(732) BRATIA PEPECH OOD, Str. Sedma

nr. 1, jud. Silistra, , SAT POROYNO
BULGARIA 

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

(540)

PEPECH

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 050504;

210301; 260416; 290113;  
(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.
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.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07131
(151) 10.10.2011
(732) FUNDATIA PENTRU STUDIUL

I S T O R I E I  R E C E N T E  A
ROMANIAI (IRIR), Str. Radu Beller
nr. 8, bl. 22, sc. C, ap. 33, 011703,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Europa Liberă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07132
(151) 10.10.2011
(732) MAGHERAN OLIMPIU MIRCEA,

Str. Sg. Constantin Muşat nr. 1, bl. 16,
sc. 1, ap. 7, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

comoara munţilor
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri, parfumuri,
uleiuri esenţiale, deodorante, loţiuni pentru
păr; preparate pentru igiena gurii.

5 Produse farmaceutice veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor; târguri şi
expoziţii cu caractercomercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07133
(151) 12.10.2011
(732) S.C. ADIVIN '95 S.R.L., Str.

Luptători nr. 10, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

ADIVIN '95 SUPERMARKETUL
FAMILIEI TALE PREŢ CALITATE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:170302; 270504;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare şi nealimentare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
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consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod în supermarket.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07134
(151) 12.10.2011
(732) S.C. ADIVIN '95 S.R.L., Str.

Luptători nr. 10, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

ADIVIN PIZZA CU UN GUST DIVIN

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020111; 270502;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică (restaurant,
bar, pizzărie) şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07135
(151) 10.10.2011
(732) NEAMTU GEORGE MIHAIL, Str.

Iuliu Toader bl. 102, sc. C, et. 6, ap.
26, judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(732) TOLEA AXENTE DACIAN, Bd.
Revoluţiei nr. 66, ap. 4, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA 

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

(540)

NOUA REPUBLICĂ

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050105; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
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marcat, maşini de calculat, echipament 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.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.
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 07146
(151) 11.10.2011
(732) S.C. LAGUNA SERV S.R.L., Str.

Sugau nr. 66, judeţul Maramureş, ,
SIGHETU MARMAŢIEI ROMANIA

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

(540)

LAGUNA

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260407; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07147
(151) 11.10.2011
(732) S.C. IDEZIO S.R.L., Şos.

Ploieşti-Târgovişte, km. 8, Parcul
Industrial Ploieşti, Str. Piramidei nr.
6/, judeţul Prahova, 100213,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

IDEZIO IDEA PER LO SPAZIO

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
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ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 07158
(151) 11.10.2011
(732) S.C. ROLLY'S EXIM TRADE

S.R.L., Bd. Biruinţei nr. 45, jud. Ilfov,
, PANTELIMON ROMANIA 

(540)

Cartofritta

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;

ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile, cartofi prăjiţi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07148
(151) 11.10.2011
(732) S.C. DUCTIL PLAST S.R.L., Str.

Popeşti nr. 5, parter, cam. 1, Sat Şanţu
Floreşti, judeţul Ilfov, , COMUNA
GRUIU ROMANIA 

(540)

ECOTINCI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07149
(151) 11.10.2011
(732) S.C. DUCTIL PLAST S.R.L., Str.

Popeşti nr. 5, parter, cam. 1, Sat Şanţu
Floreşti, judeţul Ilfov, , COMUNA
GRUIU ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07150
(151) 11.10.2011
(732) S.C. HOTEL PARAUL RECE

S.R.L., Str. Valea Râşnoavei nr. 10,
Paraul Rece, judeţul Braşov, ,
PREDEAL ROMANIA 

(540)

Hotel Paraul Rece
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07160
(151) 11.10.2011
(732) S.C. WHISKY TIME S.R.L., Str.

Theodor Pallady nr. 16, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WHISKY TIME

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07166
(151) 11.10.2011
(732) S.C. AS TRAINING & COACHING

S.R.L., Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc.
5, ap. 170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Boot Camp Money Mastery

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:010318; 270504;

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

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07161
(151) 11.10.2011
(732) S.C. WHISKY TIME S.R.L., Str.

Theodor Pallady nr. 16, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE WHISKY TIME
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07151
(151) 11.10.2011
(732) S.C. SANYE INTERCOM S.R.L.,

Str.Fildeşului nr.14, bl.A3, sc.1, et.1,
ap.9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GOJI & GANODERMA ORAL LICHID

(591) Culori revendicate:grena, roşu, verde,
maro, auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050311; 051105;

260416; 2803; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe dietetice de uz medical.
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07167
(151) 11.10.2011
(732) S.C. AS TRAINING & COACHING

S.R.L., Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc.
5, ap. 170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Boot Camp University

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  (531) Clasificare Viena:010318; 270504;
270511; 290113;  

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

41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07136
(151) 11.10.2011
(732) S.C. MOBILA DALIN S.R.L., Str.

Apalinei nr.122, judetul Mures,
545300, REGHIN ROMANIA 

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

(540)

COLOREAZĂ-ŢI VIAŢA CU PASIUNE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07168
(151) 11.10.2011
(732) S.C. AS TRAINING & COACHING

S.R.L., Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc.
5, ap. 170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AS INNER CIRCLE

(591) Culori revendicate:galben, auriu

  
(531) Clasificare Viena:240105; 260118;

270517; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07152
(151) 11.10.2011
(732) S.C. SANYE INTERCOM S.R.L.,

Str.Fildeşului nr.14, bl.A3, sc.1, et.1,
ap.9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HIGH GREEN TEA

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

  
(531) Clasificare Viena:050311; 060312;

110314; 260416; 2803; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe dietetice de uz medical.
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 5 (cu excepţia
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transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07137
(151) 11.10.2011
(732) CRISAN DORINA, Str. Nasaud nr.

16, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

TOSKANA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07153
(151) 11.10.2011
(732) ASOCIATIA NATIONALA DE

TURISM RURAL ECOLOGIC SI
CULTURAL FILIALA TULCEA,
Str. Isaccei bl. 1, sc. A, ap. 1, judeţul
T u l c e a ,  8 2 0 1 6 4 ,  T U L C E A
ROMANIA 

(540)

cupa deltei la ştiucă

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07169
(151) 11.10.2011
(732) S.C. AS TRAINING & COACHING

S.R.L., Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc.
5, ap. 170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Boot Camp People Mastery

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:010318; 270504;

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

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07170
(151) 11.10.2011
(732) S.C. AS TRAINING & COACHING

S.R.L., Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc.
5, ap. 170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Andy Szekely

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

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07154
(151) 11.10.2011
(732) S.C. TECHNOVA S.R.L., Str. Barbu

Ştefănescu Delavrancea nr. 3A,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

Graf RESTAURANT &
DELICATESSEN

  
(531) Clasificare Viena:250125; 270501;

270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07171
(151) 11.10.2011
(732) FLOREA VALENTIN BOGDAN,

Str. 23 August nr. 25, bl. P 24, sc. 1,
et. 2, ap. 9, judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

Mattyas
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, servicii de divertisment
oferite de un solist/trupă de muzică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07172
(151) 11.10.2011
(732) S.C. TRANSVITAL COSMETICS

S.R.L., Str. Ecaterina Varga nr.8,
judeţul Cluj, 400058, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

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

3 Produse cosmetice.
39 Servicii de distribuţie medicamente,
suplimente alimentare, produse cosmetice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07173
(151) 11.10.2011
(732) S.C. PARAPHARM S.R.L.,

Str.Dacilor nr.9, judeţul Hunedoara,
335200, BRAD ROMANIA 

(540)

MELANOFORT
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produs cosmetic.
5 Supliment alimentar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07162
(151) 12.10.2011
(732) S.C. SUSZI S.R.L., Str. Amurgului

nr .  81 ,  Jud .  Cons tan ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

SUSZI INDUSTRY AND MARINE
SERVICE & TRADING

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:150703; 180317;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Compensatori din ţesături şi din produse
textile (de uz industrial) necuprinse în alte
clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
industrale, bărcilor, motocicletelor,
motoarelor pentru bărci (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07138
(151) 11.10.2011
(732) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO

KONDITERSKA KORPORATZIA
ROSHEN, Vul. Pavla Usenka, 8,,
02105, KYIV UKRAINA 

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

(540)

ROSHEN

  
(531) Clasificare Viena:250106; 250725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07174
(151) 11.10.2011
(732) S.C. PARAPHARM S.R.L.,

Str.Dacilor nr.9, judeţul Hunedoara,
335200, BRAD ROMANIA 

(540)

MARATON FORTE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produs cosmetic.
5 Supliment alimentar din plante medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07163
(151) 11.10.2011
(732) S.C. AS TRAINING & COACHING

S.R.L., Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc.
5, ap. 170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PP PERFORMANCE PARTNERSHIP

(591) Culori revendicate:negru, maro ,auriu

  
(531) Clasificare Viena:240115; 260118;

270517; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07155
(151) 11.10.2011
(732) S.C. MEDIA CONCEPT STORE

S.R.L., Str. Constantin Silvestri nr. 1,
ap. 6, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Tulipe Nero

(591) Culori revendicate:negru, roz (Pantone
177 C)

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
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umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, inclusiv regruparea în avantajul
terţilor a produselor incluse în clasele 18 şi
25(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, outlet-uri,
mall-uri, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; magazine
în care se vând produsele incluse în clasele 18
şi 25; magazine on-line în care se vând
produsele incluse în clasele 18 şi 25; agenţii
de publicitate; difuzare de anunţuri
publicitare; prezentarea produselor din clasele
18 şi 25 prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; decorarea
vitrinelor pentru magazine; distribuire de
eşantioane; distribuire de materiale
publicitare; organizare de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale sau publicitare;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; servicii de
manechine în scop publicitar sau de
promovare a vânzărilor; publicitate on-line
într-o reţea computerizată; promovarea
bunurilor şi serviciilor pentru terţi; servicii de
promovare a vânzărilor; publicitate pentru
magazine, magazine on-lin şi reţele de
magazine, mall-uri; promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin distribuirea de carduri
de discount; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii prin distribuirea de materiale tipărite
şi concursuri de promovare; promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora prin
acordarea de puncte de achiziţie pentru
utilizarea cardurilor de credit; promovarea

vânzării de bunuri şi servicii prin oferirea de
discount-uri şi promoţii; servicii de publicitate
outdoor; publicitate şi promovarea vânzărilor
de bunuri incluse în clasele 18 şi 25, oferite
prin mijloace de telecomunicaţii sau pe cale
electronică; administrarea afacerilor pentru
magazine en gros şi en detail, magazine
on-line; servicii de card de loialitate;
gestionarea unui program de reducere pentru
a permite participanţilor să obţină reduceri la
bunuri şi servicii prin utilizarea unui card de
membru cu discount.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07139
(151) 11.10.2011
(732) S.C. ROYAL LAND IMPEX S.R.L.,

Str. Sfântul Gheorghe nr. 20, Ferma 7,
Hala 4, Cam. 7, jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

PROTHERM

 
(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.
11 Aparate de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
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nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07175
(151) 11.10.2011
(732) S.C. PARAPHARM S.R.L.,

Str.Dacilor nr.9, judeţul Hunedoara,
335200, BRAD ROMANIA 

(540)

PARAPHARM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare.
39 Servicii de distribuţie medicamente,
suplimente alimentare, produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07140
(151) 11.10.2011
(732) S.C. ACTIVE A&B TEHNIC

SECURITY S.R.L., B.dul Dacia nr.
128, ap. 1, sector 2, 020064,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTIVE A&B TEHNIC SECURITY

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
260313; 270502;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07141
(151) 11.10.2011
(732) S.C. FARMEC S.A., Str. Henri

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

PROF DR A ASLAN GEROVITAL H3
EVOLUTION
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270513;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07142
(151) 11.10.2011
(732) NAGY ERICA, Str. Mircea cel

Batran 150A, bl. MD 10/II, ap. 1, Jud.
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CORE SOLUTIONS

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

clase:
36 Imobiliare.
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 07164
(151) 11.10.2011
(732) S.C. AS TRAINING & COACHING

S.R.L., Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc.
5, ap. 170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Performer planner

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

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07165
(151) 11.10.2011
(732) S.C. AS TRAINING & COACHING

S.R.L., Şos. Colentina nr. 1, bl. 34, sc.
5, ap. 170, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Boot Camp Self Mastery

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010318; 270504;

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

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07143
(151) 12.10.2011
(732) S.C. MAESTRO TOTAL S.R.L.,

Str. Hasdeu nr. 10, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

PIZZA MAESTRO CONSTANTA cea
mai buna, cea mai mare

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

  
(531) Clasificare Viena:260410; 270517;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică direct în
pizzării; restaurante, baruri, fast food şi prin
comanda telefonică sau on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07144
(151) 11.10.2011
(732) S.C. PROEX TOP S.R.L., Str. Maria

Rosetti nr. 10, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PROEXTOP

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270504;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07145
(151) 11.10.2011
(732) S.C. FLY MUSIC S.R.L., Str. Ştefan

Dracinschi nr. 1A, Bl.C2, sc. A, ap.
12, jud. Suceava, 720044, SUCEAVA
ROMANIA 

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

(540)

flymusic

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270504; 290101;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07181
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

ND-KIT

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07182
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

ELI SALMONELLA T

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
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dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07183
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

ELI SALMONELLA E
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07184
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

EQVAGEL CM

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07185
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

CANDINER U

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07186
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

ASCOMICIN

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07187
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

GAMAROM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;

produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07188
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

TESER
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07189
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07190
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

BRUCEROBEN
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07191
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

MALEINA

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07192
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

TUBERCULINA B

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07193
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

TUBERCULINA A
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07194
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

PARATUBERCULINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07195
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

MORVOSET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07196
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

ANTRAVAC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07197
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

NEWVAC LS 79

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe

dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07198
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

NEWVAC LA SOTA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07199
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

NEDEVAC



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 10/2011/41

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07200
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

DI-GAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07201
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

COLUMBOVAC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07202
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

BRONVAC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
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pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07203
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

BIAVAC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07204
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

PESTIVAC M

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07205
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

PESTIVAC

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07206
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

SALMOVIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07207
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

RUVAC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse

pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07208
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

ROMPERVAC AC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07209
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07210
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

PNEUMOSUIVAC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07211
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

LEPTOVAC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07212
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

LEPTOTEST

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
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pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07213
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

EMFIVAC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07214
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

COLIVAC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07215
(151) 12.10.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

AGAVAC

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07176
(151) 12.10.2011
(732) S.C. TEAM PLAYER BUSINESS

S.R.L., Intrarea Vîslei nr. 1, bl. PM
63, ap. 24, sector 3, 030384,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

total pro beauty

(591) Culori revendicate:turcoaz, alb,
ciclamen, negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

clase:
3 Cosmetice profesionale; ceară pentru epilat;
cremă tonifiere şi de masaj; vopsea cosmetică;
gene false; geluri unghii; dezinfectant şi
produse de igienă; truse cosmetice; produse
depilatoare.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cleşti de
unghii; maşini de tuns părul; foarfece şi
pensete cosmetice; ondulatoare păr (manuale,
neelectrice), plăci ceramice întins părul; truse
şi kituri construcţie şi întreţinere manichiură;
aparate de epilat.
20 Mobilier, oglinzi, rame; mobilier coafor;
mobilier cosmetică; paturi pentru cosmetică şi
masaj.
21 Ustensile şi recipiente de menaj; pensule şi
perii profesionale; mănuşi de unică folosinţă;
produse din hârtie pentru epilat şi cosmetice.

35 Servicii de vânzări directe, servicii de
comercializare en-gros şi cu amănuntul prin
comenzi prin poştă şi cataloage; servicii de
vânzare cu ajutorul reţelelor de informaţii pe
calculator; on-line; publicitate.
39 Servicii de distribuire (livrare) de produse
în domeniul îngrijirii, frumuseţii, al modei şi
al produselor conexe.
44 Servicii de consultanţă în domeniul
îngrijirii frumuseţii, al modei şi al produselor
conexe; servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07236
(151) 12.10.2011
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

HELIOS ULEI RAFINAT DIN
FLOAREA SOARELUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ulei rafinat din floarea soarelui.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07177
(151) 12.10.2011
(732) S.C. TEAM PLAYER BUSINESS

S.R.L., Intrarea Vîslei nr. 1, bl. PM
63, ap. 24, sector 3, 030384,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BURSA DE FRUMUSEŢE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de vânzări directe, servicii de
comercializare en-gros şi cu amănuntul prin
comenzi prin poştă şi cataloage; servicii de
vânzare cu ajutorul reţelelor de informaţii pe
calculator; on-line; publicitate.
39 Servicii de distribuire (livrare) de produse
în domeniul îngrijirii, frumuseţii, al modei şi
al produselor conexe.
44 Servicii de consultanţă în domeniul
îngrijirii frumuseţii, al modei şi al produselor
conexe; servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07178
(151) 12.10.2011
(732) S.C. TEAM PLAYER BUSINESS

S.R.L., Intrarea Vîslei nr. 1, bl. PM
63, ap. 24, sector 3, 030384,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BURSA DE BEAUTY

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

35 Servicii de vânzări directe, servicii de
comercializare en-gros şi cu amănuntul prin

comenzi prin poştă şi cataloage; servicii de
vânzare cu ajutorul reţelelor de informaţii pe
calculator; on-line; publicitate.
39 Servicii de distribuire (livrare) de produse
în domeniul îngrijirii, frumuseţii, al modei şi
al produselor conexe.
44 Servicii de consultanţă în domeniul
îngrijirii frumuseţii, al modei şi al produselor
conexe; servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07237
(151) 12.10.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

Juverdeanu nr. 85, sector 2, 023103,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

... Festival seeds DJILI ...
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; seminţe
prăjite sărate şi nesărate de floarea soarelui
sau dovleac, alune de pădure, arahide prăjite,
fistic şi alte produse din clasa nuts; fructe şi
legume confiate, extracte de fructe şi legume.
31 Produse agricole, plante oleaginoase şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe de
floarea soarelui, dovleac, alune, arahide, fistic,
nuci, migdale şi alte produse cuprinse în gama
nuts.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate mai sus (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07238
(151) 12.10.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

Juverdeanu nr. 85, sector 2, 023103,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

... Festival seeds, nuts and coffee ...

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

29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; seminţe
prăjite sărate şi nesărate de floarea soarelui
sau dovleac, alune de pădure, arahide prăjite,
fistic şi alte produse din clasa nuts; fructe şi
legume confiate, extracte de fructe şi legume.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr; făină şi preparate
din cereale, inclusiv produse expandate sau
extrudate.
31 Produse agricole, plante oleaginoase şi
cereale, necuprinse în alte clase; seminţe de
floarea soarelui, dovleac, alune, arahide, fistic,
nuci, migdale şi alte produse cuprinse în gama
nuts.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor menţionate mai sus (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07219
(151) 12.10.2011
(732) FUNDATIA COGEME PENTRU

OAMENI SI NATURA, Sat Miceşti,
Str. Calea Câmpulungului nr. 76B,
Jud. Argeş, , COMUNA MICEŞTI
ROMANIA 

(540)

Fundatia Cogeme pentru oameni si
natura

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:020725; 020915;

060102; 260116; 260410; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07240
(151) 12.10.2011
(732) S.C. PRETTY GIRL CONF S.R.L.,

Str. Vigoniei nr. 2, bl. 15, et. 6, ap. 25,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pretty by PRETTY GIRL

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270504;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07220
(151) 12.10.2011
(732) FUNDATIA COGEME PENTRU

OAMENI SI NATURA, Sat Miceşti,
Str. Calea Câmpulungului nr. 76B,
Jud. Argeş, , COMUNA MICEŞTI
ROMANIA 

(540)

Fundatia Cogeme pentru oameni si
natura

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07241
(151) 12.10.2011
(732) S.C. PLAMETCO S.R.L., Str.

Orizontului nr. 3, judeţul Braşov, 507
190, SÂNPETRU ROMANIA 

(540)

PLAMETCO
 
(531) Clasificare Viena:260403; 260407;

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

clase:
40 Prelucrarea materialelor (metalice şi
nemetalice: sudură, lipire, îndoire, vopsire,
imprimare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07242
(151) 12.10.2011
(732) S.C. PLAMETCO S.R.L., Str.

Orizontului nr. 3, judeţul Braşov, 507
190, SÂNPETRU ROMANIA 

(540)

METAL RACK
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(531) Clasificare Viena:261125; 261509;
270502;  

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

6 Produse metale (construcţii/confecţii
metalice transportabile).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07221
(151) 12.10.2011
(732) S.C. VINEXPORT TRADE MARK

S.A., Str. Antrepozite nr. 7-9, Judeţul
Vrancea, 620104, FOCSANI
ROMANIA 

(540)

SELECTIONAT de ROVINEX

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07227
(151) 12.10.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

Presei nr. 8B, jud. Covasna, 520064,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

GELLI BAFF
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07243
(151) 12.10.2011
(732) S.C. TIMS INTERNATIONAL

S.R.L., Bd. Lucian Blaga bl. UU4, ap.
21, judeţul Satu Mare, 440227,
SATU-MARE ROMANIA 

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

(540)

TIMS INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:roşu
 
(531) Clasificare Viena:270508; 270525;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
transporturi rutiere de călători şi mărfuri;
distribuirea (livrarea) de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07222
(151) 12.10.2011
(732) S.C. VINEXPORT TRADE MARK

S.A., Str. Antrepozite nr. 7-9, Judeţul
Vrancea, 620104, FOCSANI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07179
(151) 12.10.2011
(732) S.C. ITACO INTERNATIONAL

S.R.L., B-dul. Basarabia nr. 250,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Karnyx

(591) Culori revendicate:roşu

  (531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07180
(151) 12.10.2011
(732) S.C. ITACO INTERNATIONAL

S.R.L., B-dul. Basarabia nr. 250,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Colour 2 Professional Make up

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

clase:
3 Uleiuri esenţiale; cosmetice.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07223
(151) 12.10.2011
(732) S . C .  I N T E R M A R K E T

BUCURE S T I  S . R .L . ,  P - ţa
Berceni-Olteniţei, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAYA Cumpărături bine alese!

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07224
(151) 12.10.2011
(732) PROF. DR. SABIN ADRIAN

LUCA, Str. Mitropolit Andrei Saguna
nr. 8, ap. 2, Jud. Sibiu, 550009, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Acta Terrae Septemcastrensis
  
(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 creaţie referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07228
(151) 12.10.2011
(732) GLIGA DUMITRIŢA, Str. Cocoşilor

nr. 16, judeţul Mureş, 545300,
REGHIN ROMANIA 

(540)

ZIUA RECOLTEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07216
(151) 12.10.2011
(732) S . C .  E X P E R T  E V E N T S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Herţa nr. 32 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cochet EVENTS profesioniştii unui
eveniment unic

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270504;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse 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 (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07244
(151) 12.10.2011
(732) NICOLA MARIAN, Calea Bucureşti

nr. 114, bl. U6b, sc. 1, et. 2, ap. 11,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

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

(540)

ATRECO

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru turchoaz, galben, verde, roşu,
vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:010318; 060311;

070124; 260116; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; organizarea de târguri
şi expoziţii cu scop publicitar şi comercial;
toate acestea referitoare la serviciile din
clasele 39, 43.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; servicii
oferite de o agenţie de turism cuprinse în
această clasă; servicii de transport, asistenţă
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turistică, rezervare locuri de călătorie pentru
orice mijloc de transport.
43 Restaurante şi cazare temporară; agenţii de
cazare; rezervări şi servicii hoteliere; rezervări
şi închirieri spaţii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07229
(151) 12.10.2011
(732) S.C. BEST ACORD IMOB S.R.L.,

Stradela Cetăţuia nr. 3, bl. 761, sc. B,
et. 2, ap. 11, Camera 1, judeţul Iaşi,
700677, IAŞI ROMANIA 

(540)

Acord
  
(531) Clasificare Viena:020916; 070124;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07217
(151) 12.10.2011
(732) POPA MIHAI, Str. Tecuci nr. 204,

bl. O8, ap. 82, sc. 5, parter, Judeţul
Galaţi, 800272, GALAŢI ROMANIA

(540)

Buletinul Auto Servicii BAS

  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07218
(151) 12.10.2011
(732) S.C. PERFORM CENTER S.R.L.,

Calea Crângaşi nr. 56, bl. 3ICEM, sc.
1, et. 2, ap. 7, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

perform center
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 10/2011/41

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07225
(151) 12.10.2011
(732) PROF. DR. SABIN ADRIAN

LUCA, Str. Mitropolit Andrei Saguna
nr. 8, ap. 2, Jud. Sibiu, 550009, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Bibliotheca Septemcastrensis

 
(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 creaţie referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07230
(151) 12.10.2011
(732) S.C. TOTAL MEDIA S.R.L., Str.

Ana Ipătescu nr. 4A, judeţul Olt
(fostul Centru de Calcul), , SLATINA
ROMANIA 

(540)

Gazeta Nouă

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse 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; abonamente la
ziare, agenţii de publicitate, anunţuri
publicitare, cronică publicitară, publicare de
texte publicitare, publicitar (broşuri,
prospecte), publicitate on-line, publicitate prin
corespondenţă, sondaje de opinie, transcriere
de comunicări, servicii de abonamente la
ziare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; distribuirea
de ziare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
publicare de texte (altele decât cele
publicitare), redactare de texte (altele decât
cele publicitare), servicii de traducere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07231
(151) 12.10.2011
(732) SPINACHI STEFANEL, Str.

Brazilor nr. 2, judeţul Neamţ, 617460,
TAZLAU ROMANIA 

(540)

TAZLĂU

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07232
(151) 12.10.2011
(732) S.C. OUTLINE IMOBILIARE

S.R.L., B-dul Ghencea nr. 79, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORAL CENTER

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07226
(151) 12.10.2011
(732) PROF. DR. SABIN ADRIAN

LUCA, Str. Mitropolit Andrei Saguna
nr. 8, ap. 2, Jud. Sibiu, 550009, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Institutul pentru Cercetarea şi
Valorificarea Patrimonului Cultural
Transilvania în Context European (IPCTE)

(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 creaţie referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07234
(151) 12.10.2011
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

SAN MARCO FRIZZANTE DEMISEC
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(591) Culori revendicate:roşu, bej, auriu, gri,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020112; 060301;

240502; 250119; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07235
(151) 12.10.2011
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

SAN MARCO FRIZZANTE DEMISEC

(591) Culori revendicate:roşu, bej, auriu, gri,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020112; 060301;

240502; 250119; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE
BOPI 10 DIN DATA DE 13 OCTOMBRIE

1. Referitor depozit national M 2011/06957 publicat in BOPI Cereri Marci10 din data
de 06.10.2011 dintr-o regretabila eroare in loc de clasa 38 a fost publicata clasa 35.

.
Corect este clasa 38: Telecomunicatii.

Solicitantul va primi notificarea cu clasale corecte si s-a facut modificarea in baza de
date.

2. Referitor depozit national M 2011/06988 publicat in BOPI Cereri Marci10 din data
de 06.10.2011 dintr-o regretabila eroare a fost publicata o alta reproducere 

Corect este urmatoarea reproducere: 

Mandatarul  va primi notificarea cu reproducerea corecta si s-a facut modificarea
in baza de date.
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