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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 10/2011/saptamana 42
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06937
14.10.2011 S.C. BIO EDENLINE S.R.L. Eden Line Tourmaline Technology

2 M 2011
06938

14.10.2011 S.C. MAIER BUSINESS
CONSULTING S.R.L.

ACADEMIA DE BROKERI

3 M 2011
06939

14.10.2011 S.C. KG CONSTRUCT S.R.L. FABRICA DE SPORT

4 M 2011
06969

14.10.2011 S.C. SEMTUR S.R.L. Sofia HOTEL - Best in Bucovina

5 M 2011
07104

13.10.2011 RINDFLEISCH KARL HEINZ
BOER ADAM

Sathmarer Oktoberfest

6 M 2011
07156

14.10.2011 S.C. GRANDE SECURITY
S.R.L.

GRANDE SECURITY

7 M 2011
07157

13.10.2011 S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

PALAS P

8 M 2011
07159

13.10.2011 S.C. IULIUS MANAGEMENT
CENTER S.R.L.

PALAS P INIMA ORAŞULUI

9 M 2011
07239

14.10.2011 S.C. DENTAL NEWS S.R.L. LIVE Ediţie Digitală Exclusiv Online
by actualităţi stomatologice

10 M 2011
07245

13.10.2011 S.C. IT IMAGE MASTERS S.R.L. it IM

11 M 2011
07246

13.10.2011 S.C. CORPORATE & PRIVATE
EVENTS S.R.L.

be where! the city is

12 M 2011
07247

13.10.2011 S.C. COMICBOOK CAFE S.R.L. COMICBOOKCITY

13 M 2011
07248

13.10.2011 S.C. HOFIGAL EXPORT
IMPORT S.A.

LARVALBINA Sursă naturală de
sănătate, vigoare, longevitate
HOFIGAL

14 M 2011
07249

13.10.2011 TUDOR N. MARIUS
TUDOR O. MARIANA

Salon Simona Style

15 M 2011
07250

13.10.2011 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. Fapt divers

16 M 2011
07251

13.10.2011 COMAN GABRIELA HR evolution training, consultancy,
services

17 M 2011
07253

13.10.2011 S.C. DCR STILE S.R.L. Cris Siropuri naturale
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18 M 2011
07254

13.10.2011 ASOCIATIA CREDINTA
ADEVARATA MARTORII LUI
IEHOVA

CREDINTA ADEVARATA
MARTORII LUI IEHOVA

19 M 2011
07255

13.10.2011 S.C. AGRI TOCAN S.R.L. AGRI TOCAN

20 M 2011
07256

13.10.2011 AMARINEI IOANA IRINA VERA

21 M 2011
07257

13.10.2011 AMARINEI IOANA IRINA Vera Amarini

22 M 2011
07258

13.10.2011 S.C. SOFTNAILS S.R.L. SOFTNAILS the art of soft nails

23 M 2011
07259

13.10.2011 S.C. FOCUS TRANSPEDITION
S.R.L.

FOCUS CONSTRUCT

24 M 2011
07260

13.10.2011 ROMASTRU TRADING S.R.L. BRASTORYN

25 M 2011
07261

13.10.2011 EMANUEL CORNELIU
DOBRONAUTEANU

ZESTREA ARDEALULUI

26 M 2011
07262

13.10.2011 S.C. SOFTNAILS S.R.L. WEICHENAGEL

27 M 2011
07263

13.10.2011 S.C. ANTARES ROMANIA
S.R.L.

www.scaune.ro

28 M 2011
07264

13.10.2011 S.C. SHORT GRUP S.R.L. DIVINO LOUNGE & CLUB

29 M 2011
07265

13.10.2011 S.C. WAELS KDS DENTAL
CLINICS S.R.L.

30 M 2011
07266

13.10.2011 S.C. PANOSOL POWER S.R.L. PANOSOL

31 M 2011
07267

13.10.2011 S.C. SERBAN S.R.L. CASA DARIA

32 M 2011
07268

13.10.2011 S.C. SERBAN S.R.L. DARIA SUITE

33 M 2011
07269

13.10.2011 PUBLIC SYSTEME
HOPSCOTCH

Săptămâna Gustului

34 M 2011
07270

13.10.2011 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

INNENWEISS RUSTIC

35 M 2011
07271

13.10.2011 MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI

România exploraţi Grădina Carpaţilor

36 M 2011
07272

13.10.2011 MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI
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37 M 2011
07273

13.10.2011 MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI

România explore the Carpathian
garden

38 M 2011
07274

13.10.2011 COSAC NINA-ANTIMONA Vadi

39 M 2011
07276

13.10.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. VOLTA un plus de energie

40 M 2011
07277

13.10.2011 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Capitala Transilvaniei

41 M 2011
07278

13.10.2011 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Capital of Transylvania

42 M 2011
07279

13.10.2011 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Inima Transilvaniei

43 M 2011
07280

13.10.2011 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, Heart of Transylvania

44 M 2011
07281

14.10.2011 S.C. LOREX COM S.R.L. Viva - Sibiu

45 M 2011
07282

14.10.2011 STANCIU MIHAI IOAN DANIEL Smart Kids Land

46 M 2011
07283

14.10.2011 S.C. MARUX PROFESIONAL
S.R.L.

Dor de dulce

47 M 2011
07284

14.10.2011 ROMATEL S.A. ROMATEL

48 M 2011
07285

14.10.2011 S.C. REHOMA S.R.L. REHOMA

49 M 2011
07286

14.10.2011 S.C. MD I FLEISCH S.R.L. MDI FM 88.1 mhz

50 M 2011
07287

14.10.2011 S.C. CONDOR C&C SECURITY
S.R.L.

SAFETY C & C SECURITY

51 M 2011
07288

14.10.2011 S.C. INDCARF S.A. INDCARF RESPECT PENTRU
CALITATE

52 M 2011
07289

14.10.2011 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

BCRPOSPORTAL.RO

53 M 2011
07290

19.10.2011 S.C. EASY CREDIT 4 ALL IFN
S.A.

Easy Credit

54 M 2011
07291

14.10.2011 S.C. KUNDEN CONFERENCE
EDUCATION & MANAGEMENT
S.R.L.

Kunden Conference Education &
Management

55 M 2011
07292

14.10.2011 DANILIUC ANGELA COMBUYERS Shortcut to succesful
busy. Worldwide!
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56 M 2011
07293

14.10.2011 ILIE LAURENTIU-THEODOR kitchen shop

57 M 2011
07294

14.10.2011 DAN-MARIN LUCA BIOS DIAGNOSTIC
LABORATORIES

58 M 2011
07295

14.10.2011 CENTRUL DE PROIECTE
CULTURALE AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB

NOAPTEA ALBĂ A
BUCUREŞTIULUI

59 M 2011
07296

14.10.2011 PANDELE LIVIU LABORATOARELE MERLIN

60 M 2011
07297

14.10.2011 PANDELE LIVIU Brassovia

61 M 2011
07298

14.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Prime-time news

62 M 2011
07299

14.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Noi facem Realitatea!

63 M 2011
07300

14.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Lifetime news

64 M 2011
07301

14.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Newsroom

65 M 2011
07302

14.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Fabrica de stiri

66 M 2011
07303

14.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Dimineata de stiri

67 M 2011
07304

14.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Test de stres

68 M 2011
07305

14.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Ultima ora

69 M 2011
07306

14.10.2011 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

FAINOSAG

70 M 2011
07307

14.10.2011 ASOCIATIA APROAPE DE
TINE/RI

Aproape de TINEri

71 M 2011
07308

14.10.2011 ASOCIATIA APROAPE DE
TINE/RI

FLY HIGH ENGLISH KIDS CLUB

72 M 2011
07310

17.10.2011 S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. AD AUTO TOTAL CONCURSUL
MECANICUL ANULUI

73 M 2011
07311

17.10.2011 S.C. CASA DE VINURI LIFA
S.R.L.

vin de masă MOLAN

74 M 2011
07312

17.10.2011 POPA IULIA LOREDANA THE BUILDERS MAGAZINE
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75 M 2011
07313

17.10.2011 POPA IULIA LOREDANA THE BUILDERS CLUB

76 M 2011
07314

17.10.2011 POPA IULIA LOREDANA THE BUILDERS WEB

77 M 2011
07315

17.10.2011 POPA IULIA LOREDANA THE BUILDERS

78 M 2011
07316

17.10.2011 BENEMEDO SRO ORTHOLAN

79 M 2011
07317

17.10.2011 ROMASTRU TRADING S.R.L. IRROPIA

80 M 2011
07318

17.10.2011 HEINEKEN ROMANIA S.A. S NEC PLUS ULTRA

81 M 2011
07319

17.10.2011 S.C. TOUCHART GRAFICA &
PRINT S.R.L.

4B

82 M 2011
07320

17.10.2011 SOCIETATE CIVILA DE
AVOCATI DIMA & ASOCIATII

DIMA & ASOCIAŢII

83 M 2011
07321

17.10.2011 S.C. CAFE IBERICA S.R.L. g organic

84 M 2011
07322

17.10.2011 S.C. CAFE IBERICA S.R.L. city grill organic

85 M 2011
07323

17.10.2011 BUMBAC MIHAIL ALEXANDRU OUTLAW

86 M 2011
07324

17.10.2011 STANCIU DANIELA SANDA ETIQUETTE BY DANA SAVUICA

87 M 2011
07325

17.10.2011 S.C. GLOBAL CENTER OF
ECOLOGICAL RESEARCH
S.R.L.

gECOroad s

88 M 2011
07326

17.10.2011 S.C. PROD MEZELAR I S.R.L. MEZELAR

89 M 2011
07327

17.10.2011 FONDUL DE GARANTARE A
DEPOZITELOR IN SISTEMUL
BANCAR

COSTIN MURGESCU CONTEST
FOR ECONOMIC RESEARCH
FGDB BANK DEPOSIT
GUARANTEE FUND

90 M 2011
07328

17.10.2011 S.C. LIEB-BENZ-OIL COMPANY
LTD S.R.L.

LBO LIEB BENZ OIL

91 M 2011
07329

17.10.2011 S.C. POWER OIL COMPANY
S.R.L.

POWER OIL COMPANY

92 M 2011
07330

17.10.2011 S.C. LIEB-BENZ-OIL COMPANY
LTD S.R.L.

MISCAREA UNEI NOI GENERATII

93 M 2011
07331

17.10.2011 S.C. POWER OIL COMPANY
S.R.L.

MOVEMENT MEANS POWER
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94 M 2011
07332

17.10.2011 S.C. OPEN DENTAL CLINIC
S.R.L.

ART DENTAL CLINIC

95 M 2011
07333

17.10.2011 BLOCUL NATIONAL AL
REVOLUTIONARILOR 1989 -
ROMANIA

BLOCUL NAŢIONAL AL
REVOLUŢIONARILOR 1989
ROMÂNIA

96 M 2011
07334

17.10.2011 S.C. ELECTROTEST S.R.L. ELECTROTEST

97 M 2011
07336

17.10.2011 S.C. ZIPPER DATA S.R.L. ZIPPER

98 M 2011
07337

17.10.2011 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

NIHIL SINE DEO

99 M 2011
07338

17.10.2011 S.C. VITACOM ELECTRONICS
S.R.L.

NEXEL

100 M 2011
07339

17.10.2011 CROITORU DAN aroma clipelor placute

101 M 2011
07340

17.10.2011 S.C. ALCOVIN S.R.L. TRES ROSAE

102 M 2011
07341

17.10.2011 S.C. COSOSYS S.R.L. EasyLock

103 M 2011
07342

17.10.2011 CROITORU DAN SEPTO

104 M 2011
07343

17.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Aici vremea exacta

105 M 2011
07344

17.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Aici stirea exacta

106 M 2011
07346

17.10.2011 NEICA VIOREL NICEBERG

107 M 2011
07347

17.10.2011 ALECU VICTOR VLAD ONE WAY

108 M 2011
07348

17.10.2011 S.C. INTERACTIV BUSINESS
S.R.L.

OLOOSON

109 M 2011
07349

17.10.2011 S.C. ROMATERMIT
CONSTRUCT S.R.L.

DEDE- TILE

110 M 2011
07350

17.10.2011 S.C. EUROTOURING TRAVEL
AGENCY S.R.L.

Euro Touring Travel Agency

111 M 2011
07351

17.10.2011 NICOLAESCU GEORGETA
DANIELA

PINK LEMON

112 M 2011
07352

17.10.2011 NICOLAESCU SERGIU-FLORIN
NICOLAESCU GEORGETA
DANIELA

SERGIU NICOLAESCU
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113 M 2011
07353

17.10.2011 S.C. CINE TV
FILMPRODUCTION IMPORT
EXPORT S.R.L.

CINE TV FILM

114 M 2011
07354

17.10.2011 S.C. ADSERVIO CENTER
S.R.L.

ADSERVIO - SISTEMUL
INTERACTIV DE MANAGEMENT
ŞCOLAR

115 M 2011
07355

17.10.2011 S.C. ADSERVIO CENTER
S.R.L.

ADSERVIO - AICI E ŞCOALA TA

116 M 2011
07356

17.10.2011 S.C. ADSERVIO CENTER
S.R.L.

ADSERVIO - CATALOGUL ŞCOLAR
INFORMATIZAT

117 M 2011
07357

17.10.2011 S.C. ADSERVIO CENTER
S.R.L.

ADSERVIO - CARNETUL
ELECTRONIC DE ELEV

118 M 2011
07358

18.10.2011 S.C. RESIDENCE PARADIS
S.R.L.

ŞARPELE ROZ

119 M 2011
07359

18.10.2011 GHICA TUDOREL TURNEUL STRADIVARIUS
VIOLINS

120 M 2011
07360

18.10.2011 GHICA TUDOREL TURNEUL STRADIVARIUS

121 M 2011
07361

18.10.2011 S.C. VEL PITAR S.A. Cozonac de la Buni

122 M 2011
07362

18.10.2011 SARBU ILEANA ROXANA Rox BRACELET

123 M 2011
07363

18.10.2011 S.C. PREMIUM EXPO S.R.L. SALONUL AUTO BUCUREŞTI &
ACCESORII

124 M 2011
07364

18.10.2011 S.C. ZEELANDIA S.R.L. Germina

125 M 2011
07365

18.10.2011 S.C. BIOFARM S.A. Chocko junior

126 M 2011
07366

18.10.2011 S.C. BIOFARM S.A. MEMORIAL

127 M 2011
07367

18.10.2011 S.C. BIOFARM S.A. KETOCALMIN

128 M 2011
07368

18.10.2011 S.C. BIOFARM S.A. CARBOBIL

129 M 2011
07369

18.10.2011 S.C. TABOO BOYS & GIRLS
S.R.L.

F.A.S.T.

130 M 2011
07370

18.10.2011 S.C. ECOPACK S.A. ECOPACK PRIMII ÎN AMBALAJE
DIN 1921
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131 M 2011
07371

18.10.2011 PARICARUS LOGISTICS
LIMITED

emic.ro

132 M 2011
07372

18.10.2011 PARICARUS LOGISTICS
LIMITED

cuponreducere.ro

133 M 2011
07373

18.10.2011 PARICARUS LOGISTICS
LIMITED

MEGABUY

134 M 2011
07374

18.10.2011 UNITED STATES POLO
ASSOCIATION

U.S. POLO ASSN.

135 M 2011
07375

18.10.2011 UNITED STATES POLO
ASSOCIATION

U.S. POLO ASSN. SINCE 1890

136 M 2011
07377

18.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Saptamana de vreme

137 M 2011
07378

18.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Mega Story

138 M 2011
07379

18.10.2011 RADULESCU MARIANA GALERIA LATINA

139 M 2011
07380

18.10.2011 S.C. GAMING CONSULTING
S.R.L.

POKER FEST TOURNAMENTS &
EVENTS

140 M 2011
07381

18.10.2011 S.C. HELP NET FARMA S.A. Sfatul Farmacistului de la Help Net

141 M 2011
07382

19.10.2011 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

EsentialMed

142 M 2011
07383

19.10.2011 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

SmartMed

143 M 2011
07384

19.10.2011 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

144 M 2011
07385

19.10.2011 SANOFI Împreună ajungem mai departe

145 M 2011
07386

19.10.2011 BRATILOVEANU MIHAI IONUT ZIUA NEWS NU VĂ TEMEŢI !

146 M 2011
07387

19.10.2011 POTRA VALENTIN HOREA BLAZZAJ

147 M 2011
07388

19.10.2011 S.C. OMNIWORLD S.R.L. OWSOFT-SERV

148 M 2011
07389

19.10.2011 S.C. WESTERN ENERGY
GROUP S.R.L.

WEG

149 M 2011
07390

19.10.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

CRAMA MICĂ DIN CRAMA MARE
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150 M 2011
07391

19.10.2011 FUCIU ANISOARA BRUMAR

151 M 2011
07392

19.10.2011 S.C. HYDRO ENGINEERING
S.A.

THINK-HYDRO.com

152 M 2011
07393

19.10.2011 S.C. VER LINEA CONCEPT
S.R.L.

Ver Linea

153 M 2011
07394

19.10.2011 S.C. ONE ELITE SECURITY
S.R.L.

O.E.S.

154 M 2011
07395

19.10.2011 S.C. ROMDIL PROD S.R.L. PETAL FRESH ORGANICS

155 M 2011
07396

19.10.2011 FUNDATIA ROMANIAN ANGEL
APPEAL (APELUL INGERULUI
ROMAN)

ŞCOALA BONELOR Lucrurile mari
se construiesc de mic

156 M 2011
07397

19.10.2011 S.C. SCAROM S.R.L. SCAROM

157 M 2011
07400

19.10.2011 S.C. CRIN & MORRIS S.R.L. Trattoria Pascu

158 M 2011
07401

19.10.2011 S.C. SOCEP S.A. SOCEP PORT OPERATOR

159 M 2011
07402

19.10.2011 PF MARIA COCARCEA BBY

160 M 2011
07403

19.10.2011 S.C. FLORISGIN IMPEX S.R.L. SUPER de la BENI

161 M 2011
07404

19.10.2011 S.C. CIPCOS MAR COMPLEX
S.R.L.

OPTIMA

162 M 2011
07405

19.10.2011 CCM IP S.A. Bohemia CERVEZA IMPORTED
BEER

163 M 2011
07406

19.10.2011 S.C. VALMAR INSTAL SERVICE
S.R.L.

VALMAR INSTAL SERVICE

164 M 2011
07407

19.10.2011 BUSINESS CHANNEL
CONNECT S.R.L.

BCC PUBLISHING

165 M 2011
07408

19.10.2011 S.C. CAVYSERVTOP S.R.L. S.C. CAVYSERVTOP S.R.L.
PUBLICITATE IMOBILIARĂ
TOPOGRAFIE-CADASTRU-CARTE
FUNCIARĂ

166 M 2011
07409

19.10.2011 BIOTUR EXIM S.R.L. Bio Cat

167 M 2011
07410

19.10.2011 BIOTUR EXIM S.R.L. Bio Dog
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168 M 2011
07411

19.10.2011 BIOTUR EXIM S.R.L. FIGARO

169 M 2011
07412

19.10.2011 S.C. AGROLI GROUP S.R.L. Crevedia

170 M 2011
07413

19.10.2011 S.C. AGROLI GROUP S.R.L. Crevedia GASTRO

171 M 2011
07414

19.10.2011 S.C. AGROLI GROUP S.R.L. Crevedia SELECT

172 M 2011
07415

19.10.2011 S.C. PIZZA CONUS S.R.L. PLACINTARIA CRISTIAN Tradiţie
din 1893

173 M 2011
07416

19.10.2011 OCTAVIAN ALBU ALO ALIANTA LEGE SI ORDINE

174 M 2011
07417

19.10.2011 S.C. TASTY COMPANY S.R.L. SUNSHINE EXTRA QUALITY

175 M 2011
07418

19.10.2011 S.C. FORJA NEPTUN S.R.L. FORJA NEPTUN

176 M 2011
07419

19.10.2011 S.C. FORJA NEPTUN S.R.L. FNP

177 M 2011
07420

19.10.2011 S.C. SEPHORA DA-MATTI
S.R.L.

WOK AWAY
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(210) M 2011 06937
(151) 14.10.2011
(732) S.C. BIO EDENLINE S.R.L.,

Şoseaua Păcurari nr. 25, bl. 539, sc. A,
parter, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

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

(540)

Eden Line Tourmaline Technology

(591) Culori revendicate:verde, galben, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06938
(151) 14.10.2011
(732) S . C .  M A I E R  B U S I N E S S

CONSULTING S.R.L., Bdul. 21
Decembrie nr. 1989 nr. 62, ap. 9,
Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

ACADEMIA DE BROKERI

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Administrarea afacerii; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii (inclusiv site-urile).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06939
(151) 14.10.2011
(732) S.C. KG CONSTRUCT S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu FN, Judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

FABRICA DE SPORT

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

  
(531) Clasificare Viena:090911; 210301;

210307; 270502; 290113;  
(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.
35 Administrarea afacerii; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06969
(151) 14.10.2011
(732) S.C. SEMTUR S.R.L., Str. Vasile

Bumbac nr. 1, jud. Suceava, ,
RĂDĂUŢI ROMANIA 

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

(540)

Sofia HOTEL - Best in Bucovina

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:010105; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07104
(151) 13.10.2011
(732) RINDFLEISCH KARL HEINZ, Str.

Compos nr. 6, judeţul Satu Mare,
447360, VIILE SATU MARE
ROMANIA 

(732) BOER ADAM, Str. Ana Ipătescu nr.
27, judeţul Satu Mare, 440020, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

Sathmarer Oktoberfest

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07156
(151) 14.10.2011
(732) S.C. GRANDE SECURITY S.R.L.,

Str. Sălajului nr. 1, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

GRANDE SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:020504; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07157
(151) 13.10.2011
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT

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

(740) C A B I N E T  G A B R I E L A
CECIU-CONSULTANTA I N
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, jud. Timiş
TIMISOARA

(540)
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PALAS P

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

  
(531) Clasificare Viena:240908; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07159
(151) 13.10.2011
(732) S.C. IULIUS MANAGEMENT

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

(740) C A B I N E T  G A B R I E L A
CECIU-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE, Str. Martir
Leontina Banciu nr. 6, jud. Timiş
TIMISOARA

(540)

PALAS P INIMA ORAŞULUI

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

  
(531) Clasificare Viena:240907; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07239
(151) 14.10.2011
(732) S.C. DENTAL NEWS S.R.L., Str.

Tincani nr. 3, bl. OS3, et. 3, ap. 94,
sector 6, 061594, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LIVE Ediţie Digitală Exclusiv Online by
actualităţi stomatologice

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
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(531) Clasificare Viena:260411; 270502;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07245
(151) 13.10.2011
(732) S.C. IT IMAGE MASTERS S.R.L.,

Intrarea Fedeleşului nr. 1, sector 5,
052781, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

it IM

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:010506; 270504;

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; materiale pentru

vopsit; mordanţi; metale sub formă de folie
sau pulbere pentru pictură, decoraţiuni,
tipografie şi artă.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie; maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului); materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07253
(151) 13.10.2011
(732) S.C. DCR STILE S.R.L., Str. Vasile

Lucaciu 162, Jud. Maramureş,
0430402, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Cris Siropuri naturale

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270504;

270510;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07261
(151) 13.10.2011
(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 ARDEALULUI

  
(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 07262
(151) 13.10.2011
(732) S.C. SOFTNAILS S.R.L., Str. Gării

nr. U20, sc. D, ap. 145, Judeţul
Ialomiţa, , SLOBOZIA ROMANIA 

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

(540)

WEICHENAGEL

(591) Culori revendicate:roz

(531) Clasificare Viena:270501; 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 07246
(151) 13.10.2011
(732) S.C. CORPORATE & PRIVATE

EVENTS S.R.L., Str. Sold. Zambilă
Ioniţă nr. 4, bl. 7D, sc. A, et. 5, ap. 22,
sector 2, 022393, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

be where! the city is

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 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
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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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
web-design.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07277
(151) 13.10.2011
(732) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

Str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj,
400001, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Cluj-Napoca, Capitala Transilvaniei

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07254
(151) 13.10.2011
(732) A S O C I A T I A  C R E D I N T A

ADEVARATA MARTORII LUI
IEHOVA, Str. Horea nr. 22, ap. 6,
Jud. Cluj,CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

CREDINTA ADEVARATA MARTORII
LUI IEHOVA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07278
(151) 13.10.2011
(732) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

Str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj,
400001, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Cluj-Napoca, Capital of Transylvania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07263
(151) 13.10.2011
(732) S.C. ANTARES ROMANIA S.R.L.,

Str. Piaţa Mai nr. 4-5, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

www.scaune.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07247
(151) 13.10.2011
(732) S.C. COMICBOOK CAFE S.R.L.,

Str. Smârdan nr. 28, bl. C4, sc. B, et.
2, ap. 11, judeţul Ilfov, 077025,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

COMICBOOKCITY

(591) Culori revendicate:roşu închis,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:200702; 270504;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi 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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
web-design.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07279
(151) 13.10.2011
(732) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

Str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj,
400001, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Cluj-Napoca, Inima Transilvaniei
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07248
(151) 13.10.2011
(732) S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT

S.A., Intrarea Serelor nr. 2, sector 4,
042124, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LARVALBINA Sursă naturală de
sănătate, vigoare, longevitate HOFIGAL

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

  
(531) Clasificare Viena:031102; 270502;

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

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07280
(151) 13.10.2011
(732) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

Str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj,
400001, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Cluj-Napoca, Heart of Transylvania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07255
(151) 13.10.2011
(732) S.C. AGRI TOCAN S.R.L., Şos.

Mihai Bravu nr. 107-119, bl. E1, ap.
151, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

AGRI TOCAN
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(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:020115; 270502;

270504; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07264
(151) 13.10.2011
(732) S.C. SHORT GRUP S.R.L., Aleea

Ionel Geanta nr. 12, Judeţul Vâlcea, ,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

DIVINO LOUNGE & CLUB

  
(531) Clasificare Viena:020308; 020316;

270504; 270511; 290108;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07256
(151) 13.10.2011
(732) AMARINEI IOANA IRINA, Str.

Unirii nr. 10, bl. F2, sc. A, et. 4, ap.
16, Jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

VERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07249
(151) 13.10.2011
(732) TUDOR N. MARIUS, Bd. Timişoara

nr. 89, sc. B, et. 3, ap. 37, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) TUDOR O. MARIANA, Bd.
Timişoara nr. 89, sc. B, et. 3, ap. 37,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Salon Simona Style
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(591) Culori revendicate:mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:020302; 250501;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate on-line într-o reţea
computerizată.
44 Saloane de servicii de igienă şi de îngrijire
a frumuseţii pentru oameni; saloane de
coafură; cosmetică; servicii de solar;
manichiură; masaj; servicii SPA; servicii de
sănătate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07257
(151) 13.10.2011
(732) AMARINEI IOANA IRINA, Str.

Unirii nr. 10, bl. F2, sc. A, et. 4, ap.
16, Jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

Vera Amarini

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:051309; 270502;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07250
(151) 13.10.2011
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., Str.

Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1, 010024,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fapt divers
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 10/2011/42

16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07258
(151) 13.10.2011
(732) S.C. SOFTNAILS S.R.L., Str. Gării

nr. U20, sc. D, ap. 145, Judeţul
Ialomiţa, , SLOBOZIA ROMANIA 

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

(540)

SOFTNAILS the art of soft nails

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:051111; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07265
(151) 13.10.2011
(732) S.C. WAELS KDS DENTAL

CLINICS S.R.L., Str. Ing. Emil
Balaban nr. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roz, roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:030203; 100501;

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

clase:
42 Creare şi susţinere site web.
44 Clinică dentară pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07251
(151) 13.10.2011
(732) COMAN GABRIELA, Str. Brebu nr.

4, bl. T11, ap. 35, sc. A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HR evolution training, consultancy,
services

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270517;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă profesională în afaceri;
sfaturi în organizarea şi conducerea afacerilor;
consultanţă pe probleme legate de pesonal;
recrutare de personal; selectarea personalului
prin teste psihokogice; servicii de audit.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de colocvii, congrese, conferinţe,
seminarii, simpozioane, workshopuri;
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei şi formării; formare practică
(demonstraţie); învăţământ; redactarea de
texte; publicarea de texte altele decât cele
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07259
(151) 13.10.2011
(732) S.C. FOCUS TRANSPEDITION

S.R.L., Şos. Odai nr. 93-101, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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FOCUS CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07260
(151) 13.10.2011
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

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

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN 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)

BRASTORYN

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

5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanţa activă temozolomida, medicamente
antineoplazice şi imunomodulatoare, agenţi
alchilanti, alti agenţi alchilanti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07266
(151) 13.10.2011
(732) S.C. PANOSOL POWER S.R.L., Sat

Sapoca, nr. 512, Judeţul Buzău,
127540, COMUNA SAPOCA
ROMANIA 

(540)

PANOSOL

  
(531) Clasificare Viena:010316; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Panouri solare, boilere pentru aplicaţii
solare, automatizări pentru aplicaţii solarea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07269
(151) 13.10.2011
(732) P U B L I C  S Y S T E M E

HOPSCOTCH, 40 Rue Anatole
France, 92300, LEVALLOIS
PERRET FRANTA 

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

(540)

Săptămâna Gustului

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Postere, broşuri, tipărituri grafice, produse
de imprimerie, ziare, cărţi, pliante, prospecte,
publicaţii tipărite, broşuri promoţionale,
reviste, reviste periodice, manuale, steaguri
(din hârtie); cărţi poştale, materiale de
instruire şi educaţie (cu excepţia aparatelor).
35 Publicitate; organizarea de expoziţii şi
târguri pentru scopuri comerciale sau de
publicitate; difuzarea de materialele
publicitare, publicitate prin poştă, distribuirea
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
mostre); promovarea de afaceri pentru terţi, în
toate formele sale, servicii de promovare a
vânzărilor, de promovare a vânzărilor pentru

terţi, în toate formele sale şi pentru toate
mijloacele mass-media; organizarea de
parteneriate media, pentru sponsorizarea cu
scopul de a comunica prin toate mijloacele sau
mass-media, şi evenimentelor specifice
mass-media, organizarea evenimentelor
mass-media, managementul de aceste
evenimente pentru publicitate şi de
comercializare; închiriere de orice materiale
de publicitate pentru prezentări comerciale.
41 Activităţi sportive şi culturale; organizarea
de seminarii, conferinţe, congrese,
simpozioane, expoziţii în scopuri culturale sau
educative; producţie de filme, spectacole;
organizarea de concursuri pentru problemele
educaţionale sau de divertisment; publicarea
de cărţi, reviste; producţie şi producţie în
comun de sponsorizări, parteneriate media şi
evenimente; crearea (servicii de proiectare) de
evenimente mass-media, managementul de
aceste evenimente pentru scopuri culturale şi
educative; reportaje fotografice.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
pentru cafenele, restaurante, cafe-restaurante,
cafenele, restaurante cu autoservire,
snack-baruri; cantine, catering; servicii de bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07270
(151) 13.10.2011
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B, Jud.
I l fov,  077160,  POPEŞTI -
LEORDENI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L., Str.
Popa Savu, nr.42, sector 1, C.P. 2-229
BUCURESTI

(540)

INNENWEISS RUSTIC



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 10/2011/42

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07267
(151) 13.10.2011
(732) S.C. SERBAN S.R.L., Bdul.

Ecaterina Teodoroiu nr. 7, Judeţul
Gorj, , TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

CASA DARIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică, cafenele,
baruri, restaurante; cazare temporară, hoteluri.
44 Îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe, s.p.a. (sanitas par aquam).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07268
(151) 13.10.2011
(732) S.C. SERBAN S.R.L., Bdul.

Ecaterina Teodoroiu nr. 7, Judeţul
Gorj, , TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

DARIA SUITE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, cafenele,
baruri, restaurante; cazare temporară, hoteluri.
44 Îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe, s.p.a. (sanitas par aquam).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07271
(151) 13.10.2011
(732) MINISTERUL DEZVOLTARII

REGIONALE SI TURISMULUI,
Str. Apolodor nr. 17, Aripa de Nord,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

România exploraţi Grădina Carpaţilor

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270113;

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

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

pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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
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înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente de muzică.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de

şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
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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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07272
(151) 13.10.2011
(732) MINISTERUL DEZVOLTARII

REGIONALE SI TURISMULUI,
Str. Apolodor nr. 17, Aripa de Nord,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050313; 261112;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse

în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente de muzică.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07274
(151) 13.10.2011
(732) COSAC NINA-ANTIMONA, Str. 9

Mai nr.4, bl. 22A, sc. 1, ap. 2, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Vadi
(591) Culori revendicate:roÕu, verde,

albastru

(531) Clasificare Viena:261113; 270502;
270504; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07273
(151) 13.10.2011
(732) MINISTERUL DEZVOLTARII

REGIONALE SI TURISMULUI,
Str. Apolodor nr. 17, Aripa de Nord,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

România explore the Carpathian garden

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270113;

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

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

lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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;
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distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente de muzică.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.

19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07276
(151) 13.10.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

VOLTA un plus de energie

(591) Culori revendicate:albastru-violet
(pantone 2745C)

  
(531) Clasificare Viena:260412; 270502;

290104;  
(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 07288
(151) 14.10.2011
(732) S.C. INDCARF S.A., Str. Depozitelor

nr. 33, Pitesti, jud. Arges, 110078,
PITESTI ROMANIA 

(540)

INDCARF RESPECT PENTRU
CALITATE

(591) Culori revendicate:albastru marin,
bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:011517; 270504;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07289
(151) 14.10.2011
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

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

(540)

BCRPOSPORTAL.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07290
(151) 19.10.2011
(732) S.C. EASY CREDIT 4 ALL IFN

S.A., Bdul. Al. Lăpuşneanu nr. 103,
bl. LV39, sc. B, ap. 22, parter, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Easy Credit

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07291
(151) 14.10.2011
(732) S.C. KUNDEN CONFERENCE

EDUCATION & MANAGEMENT
S.R.L., Str. Republicii nr. 109, Judeţul
Cluj, 400489, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Kunden Conference Education &
Management

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; activităţi de
studiere a pieţei şi de sondare a opiniei
publice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07281
(151) 14.10.2011
(732) S.C. LOREX COM S.R.L., Sat

Răuceşti, judeţul Neamţ, 617370,
COMUNA RĂUCEŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, produse care
folosesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07292
(151) 14.10.2011
(732) DANILIUC ANGELA, Str. Grigore

Alexandrescu nr. 14, ap. 3, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

COMBUYERS Shortcut to succesful
busy. Worldwide!

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

  
(531) Clasificare Viena:260516; 260518;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; punerea împreună, în beneficiul
altora, a bunurilor, permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere aceste bunuri.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07282
(151) 14.10.2011
(732) STANCIU MIHAI IOAN DANIEL,

Calea Văcăreşti nr. 320, bl. 8D, sc. A,
et. 6, ap. 27, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CHIFOR CLAUDIA,
Bd. Pache Protopopescu nr.25, et.5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Smart Kids Land
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(591) Culori revendicate:roÕu, roz, gri

  
(531) Clasificare Viena:020508; 020523;

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

clase:
35 Publicitate.
41 Activităţi culturale; organizare de cursuri;
examinarea cursanţilor; informaţii în materie
de divertisment; divertisment; servicii de
organizare de timp liber; orientare
profesională; jocuri şi concursuri.
42 Crearea şi menţinerea site-urilor web
pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07295
(151) 14.10.2011
(732) CENTRUL DE PROIECTE

CULTURALE AL PRIMARIEI
M U N I C I P I U L U I
BUCURESTI-ARCUB, Str. Batiştei
nr. 14, sector 2, 020932, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

NOAPTEA ALBĂ A BUCUREŞTIULUI

  
(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
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 mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07293
(151) 14.10.2011
(732) ILIE LAURENTIU-THEODOR,

Str. Atena nr. 2 et. 1, ap. 9, sector 1,
011832, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

kitchen shop

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
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(531) Clasificare Viena:110105; 270504;

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

clase:
35 Servicii de import şi export, publicitate şi
vânzare cu ridicata şi/sau cu amănuntul în
magazine şi prin intermediul reţelelor
mondiale informatice de articole, produse,
echipamente, recipiente, ustensile, accesorii
pentru menaj, uz casnic şi bucătărie,
dispozitive de bucătărie, aparate electice şi
neelectrice pentru bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07302
(151) 14.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Fabrica de stiri

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07303
(151) 14.10.2011

(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,
Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Dimineata de stiri

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07294
(151) 14.10.2011
(732) DAN-MARIN LUCA, O.P. 71, C.P.

63, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BIOS DIAGNOSTIC LABORATORIES

  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07304
(151) 14.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Test de stres

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07305
(151) 14.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Ultima ora

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07306
(151) 14.10.2011
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(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A., Str. Copilului nr. 14-18, et. 1,
sector 1, 012178, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

FAINOSAG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, 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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07283

(151) 14.10.2011
(732) S.C. MARUX PROFESIONAL

S.R.L., Str. 9 Mai nr. 6, bl. 23 A, sc.
2, et. 3, ap. 73, cam. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Dor de dulce

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 477
C), roz (Pantone 183 C)

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, inclusiv regruparea în avantajul
terţilor a produselor alimentare preparate şi
nepreparate şi a produselor incluse în clasa 30
(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, de exemplu prin
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; magazine conţinând
alimente, produse de patiserie şi cofetărie;
magazine en-detail; difuzare de anunţuri
publicitare; închiriere de automate de vânzare;
prezentarea produselor alimentare, a
produselor de patiserie şi cofetărie prin toate
mijlocele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi
publicitare; servicii de promovare a
vânzărilor; publicitate pentru magazine şi
reţele de magazine; publicitate pentru
produsele din clasa 30; publicitate pentru
cofetării şi catering; promovarea vânzării de
bunuri şi servicii prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori
promoţii; publicitate şi promovarea vânzărilor
cu privire la bunuri şi servicii, oferite prin
mijloace de telecomunicaţii sau pe cale
electronică; servicii de card de loialitate;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, inclusiv restaurante;
restaurante cu autoservire; cofetării; cafenele;
cantine; servicii de catering; pensiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07296
(151) 14.10.2011
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

LABORATOARELE MERLIN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07307
(151) 14.10.2011
(732) ASOCIATIA APROAPE DE

TINE/RI, Str. Eustaţiu Stoenescu nr.
8, bl. P4, sc.1, et. 3, ap. 15, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

Aproape de TINEri

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, gri
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(531) Clasificare Viena:020916; 270504;
290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07284
(151) 14.10.2011
(732) ROMATEL S.A., B-dul Mircea

Eliade nr. 18, sector 1, 712951,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMATEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de automatizare, aparataj
electric de joasă tensiune, aparate electrice de
măsură şi control, echipamente de
telecomunicaţii, utilaje tehnologice din
domeniul de activitate.
35 Operaţiuni de export-import, operaţiuni
financiare în domeniul de activitate.
36 Operaţiuni financiare în domeniul de
activitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07297
(151) 14.10.2011
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, judeţul Braşov,
500080, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Brassovia

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07285
(151) 14.10.2011
(732) S.C. REHOMA S.R.L., Str. Nicolae

Bălcescu nr. 54, judeţul Argeş,
110087, PITEŞTI 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)

REHOMA
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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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07308
(151) 14.10.2011
(732) ASOCIATIA APROAPE DE

TINE/RI, Str. Eustaţiu Stoenescu nr.
8, bl. P4, sc.1, et. 3, ap. 15, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

FLY HIGH ENGLISH KIDS CLUB

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

(531) Clasificare Viena:020508; 270501;
270504; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07298
(151) 14.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Prime-time news
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07286
(151) 14.10.2011
(732) S.C. MD I FLEISCH S.R.L., Calea

Pucioasei nr. 38, Sat Sotanga, judeţul
Dâmboviţa, , COMUNA SOTANGA
ROMANIA 

(540)
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MDI FM 88.1 mhz

(591) Culori revendicate:negru, galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030716; 160125;

270502; 270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07299
(151) 14.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Noi facem Realitatea!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07287
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(151) 14.10.2011
(732) S.C. CONDOR C&C SECURITY

S.R.L., Aleea Arnăuţi nr. 6, bl. 76, sc.
A, et. p, ap. 2, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

SAFETY C & C SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030716; 240109;

240115; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07300

(151) 14.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Lifetime news

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07301
(151) 14.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Newsroom

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07323
(151) 17.10.2011
(732) BUMBAC MIHAIL ALEXANDRU,

Şos. Mihai Bravu nr. 182, sc. 1, ap.
15, bl. 220, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OUTLAW

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07324
(151) 17.10.2011
(732) STANCIU DANIELA SANDA, Str.

Drumul Pădurea Pusnicu nr. 141A, bl.
RU 36, corp A, ap. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ETIQUETTE BY DANA SAVUICA

  (531) Clasificare Viena:270510; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07325
(151) 17.10.2011
(732) S.C. GLOBAL CENTER OF

ECOLOGICAL RESEARCH
S.R.L., Str. Aviatorilor nr. 64 B,
Judeţul Hunedoara, , PETROŞANI
ROMANIA 

(740) I N V E L - A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Ion Ghica nr. 3, ap. 20, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

gECOroad s

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270510; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07310
(151) 17.10.2011
(732) S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L., Str.

Tincani, nr. 8, bl. Z18, sc. A, ap. 66,
sect. 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AD AUTO TOTAL CONCURSUL
MECANICUL ANULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 07311
(151) 17.10.2011
(732) S.C. CASA DE VINURI LIFA

S.R.L., Sat Slimnic, judeţul Vrancea,
,  C O M U NA TAMB OI EŞT I
ROMANIA 

(540)

vin de masă MOLAN

  
(531) Clasificare Viena:050710; 260116;

270504; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07336
(151) 17.10.2011
(732) S.C. ZIPPER DATA S.R.L., Str.

Fabricii nr. 93-103, judeţul Cluj,
400632, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

ZIPPER

  
(531) Clasificare Viena:020723; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; managementul şi administrarea
afacerilor; funcţiuni de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalarea şi stocarea bunurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice; servicii
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de cercetare şi analiză industrială; designul şi
dezvoltarea de hardware şi software pentru
computere. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07312
(151) 17.10.2011
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

THE BUILDERS MAGAZINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07313
(151) 17.10.2011
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

THE BUILDERS CLUB

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; constituire baze de date.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07326
(151) 17.10.2011
(732) S.C. PROD MEZELAR I S.R.L.,

Str. Mărgelelor nr. 19, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEZELAR

(591) Culori revendicate:albastru, mov, bej,
maro, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030418;

250119; 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07314
(151) 17.10.2011
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

THE BUILDERS WEB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, nacru, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice, această clasă cuprinzând în
special: mobilă metalică şi accesorii (mobilă)
pentru camping, articole pentru dormit şi
dormitor, articole de aşternut (incluzând aici
saltele, somiere, perne), geamuri şi oglinzi
pentru mobilier şi pentru toaletă, plăci
nemetalice de înmatriculare, cutii poştale, cu
excepţia celor din metal şi a celor zidite.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07315

(151) 17.10.2011
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

Teodor Ştefănescu nr. 6, ap. 1, sector
3, 030591, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

THE BUILDERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07316
(151) 17.10.2011
(732) BENEMEDO SRO, Pod Spitalem

1355, 156 00, PRAHA 5 ZBRASLAV
REPUBLICA CEHA 

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

(540)

ORTHOLAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice.
5 Cosmetice de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07317
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(151) 17.10.2011
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

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

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN 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)

IRROPIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanţa olanzapina, din grupa terapeutică a
medicamentelor antipsihotice, diazepine,
oxazepine şi tiazepine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07318
(151) 17.10.2011
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

S NEC PLUS ULTRA

  
(531) Clasificare Viena:030702; 030716;

190725; 250118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07327
(151) 17.10.2011
(732) FONDUL DE GARANTARE A

DEPOZITELOR IN SISTEMUL
BANCAR, Str. Negru Vodă nr. 3,
corp. A3, et. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPROSPER SERVIMPEX
S . R . L .  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALA
PIVA, Şos. Mihai Bravu nr. 294, bl. 6,
sc. B, ap. 63, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

COSTIN MURGESCU CONTEST FOR
ECONOMIC RESEARCH FGDB BANK
DEPOSIT GUARANTEE FUND

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:200702; 260116;

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

clase:
16 Reviste, publicaţii, materiale promoţionale,
anuare statistice, rapoarte, buletine.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, toate în legătură şi cu clasele de
produse şi servicii 16, 36, 41, 42.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri

monetare.
41 Educa ţ ie ,  instruire ,  act ivi tăţ i
culturale/simpozioane.
42 Servicii de cercetare şi de creaţie, crearea
şi dezvoltarea programelor de calculator,
creare şi menţinere site.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07337
(151) 17.10.2011
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

NIHIL SINE DEO

(591) Culori revendicate:purpuriu, roşu,
galben, galben-auriu, portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:030702; 240105;

240109; 240901; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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,
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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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07338
(151) 17.10.2011
(732) S.C. VITACOM ELECTRONICS

S.R.L., Str. Buna Ziua, fn, Jud. Cluj,
400495, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

NEXEL

(591) Culori revendicate:bleu (pantone
278C, 292C), albastru (pantone
2925C), albastru închis (pantone
309C), verde deschis (pantone
375C),verde închis (pantone 347C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;

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

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare, comerţ
on-line, vânzări prin magazin virtual. 
38 Telecomunicaţii.
42 Crearea şi întreţinerea siteurilor web,
instalarea de programe, întreţinerea
programelor de calculator. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07328
(151) 17.10.2011
(732) S.C. LIEB-BENZ-OIL COMPANY

LTD S.R.L., Str. Noua nr. 39, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

LBO LIEB BENZ OIL

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260316; 261111;

270502; 270517; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07329
(151) 17.10.2011
(732) S.C. POWER OIL COMPANY

S.R.L., Str. Noua nr. 39, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

POWER OIL COMPANY

(591) Culori revendicate:mov, roz

  
(531) Clasificare Viena:180108; 270504;

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

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07350
(151) 17.10.2011
(732) S.C. EUROTOURING TRAVEL

AGENCY S.R.L., Str. Griviţei nr. 12,
bl. P-15, sc. 2, etaj 1, ap. 18, judeţul
Ilfov, 077025, BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

Euro Touring Travel Agency

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:010301; 010312;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07339
(151) 17.10.2011
(732) CROITORU DAN, Str. Otilia

Cazimir nr. 13-15, judeţul Iaşi,
700400, IAŞI ROMANIA 

(540)

aroma clipelor placute

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 10/2011/42

(210) M 2011 07340
(151) 17.10.2011
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., Str.

Viticultori nr. 2, Jud. Tulcea, 825300,
MĂCIN ROMANIA 

(540)

TRES ROSAE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07330
(151) 17.10.2011
(732) S.C. LIEB-BENZ-OIL COMPANY

LTD S.R.L., Str. Noua nr. 39, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

MISCAREA UNEI NOI GENERATII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;

lumânări şi fitiluri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07341
(151) 17.10.2011
(732) S.C. COSOSYS S.R.L., Str.

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

(540)

EasyLock

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Produse software (programe pentru
calculator).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07331
(151) 17.10.2011
(732) S.C. POWER OIL COMPANY

S.R.L., Str. Noua nr. 39, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

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

4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07319
(151) 17.10.2011
(732) S.C. TOUCHART GRAFICA &

PRINT S.R.L., Str. A. Ioan Cuza nr.
15, parter, judeţul Bacău, 601041,
ONEŞTI ROMANIA 

(540)

4B

  
(531) Clasificare Viena:270517; 270711;

270717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea de
comunicări scrise şi înregistrări, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
servicii de agenţii de publicitate şi servicii,
cum ar fi distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă sau distribuirea de mostre;
publicitate referitoare la împrumuturile
bancare sau publicitate prin radio; agenţii de
publicitate; distribuţie de materiale publicitare
(broşuri, prospecte, imprimate, eşantioane);
comerţ cu amănuntul care nu se efectuează
prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe;
comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi
recreative, calculatoare, unităţi periferice şi
software, în magazine specializate;
dactilografiere, tehnoredactare, reproducere
documente; activităţi ale agenţiilor de plasare
a forţei de muncă; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; publicitate prin
corespondenţă; publicitate radiofonică;
publicitate televizată, reclame televiziune;
comerţ cu ridicata nespecializat; activităţi de
editare a ziarelor, revistelor; servicii de audit;
cercetarea pieţei; activităţi combinate de
secretariat; activităţi de organizare de
expoziţii sau târguri în scopuri comerciale sau
de publicitate; decorarea de vitrine; activităţi
de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi
alte activităţi specifice de secretariat; activităţi
combinate de secretariat; servicii de
reprezentare media; activităţi de publicitate
on-line.
36 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
37 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor,
activităţi specializate de curăţenie.
40 Tipărire şi activităţi conexe tipăririi;
servicii pregătitoare pentru pretipărire;
legătorie şi servicii conexe.
41 Activităţi de realizare a înregistrărilor
audio şi activităţi de editare muzicală;
activităţi procesare de text; activităţi de
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editare a cărţilor; publicarea de texte de
publicitate; activităţi de traducere scrisă şi
orală (interpreţi); activităţi fotografice;
prelucrări fotografii.
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; activităţi
de editare a produselor software, a jocurilor pe
calculator şi a altor produse software;
elaborarea de informaţii în baze de date de
calculator, baze de date pe calculator;
activităţi de servicii în tehnologia informaţiei;
activităţi de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat către clienţi); activităţi ale
portalurilor web, prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web şi activităţi
conexe; activităţi de design specializat;
servicii de design pentru ambalaje; conversia
datelor şi a documentelor de pe un suport fizic
către un suport electronic; copierea
programelor informatice; crearea şi
întreţinerea site-urilor web către terţi;
arhitectură; artă grafică şi design; consultanţă
în domeniul calculatoarelor şi a programelor
de calculator; consiliere în domeniul
construcţiilor, decoraţiuni interioare; design
industrial; design vestimentar; furnizarea de
motoare de căutare pe internet; găzduirea
site-urilor informatice (site-uri web);
închirierea serverelor web; desen industrial;
întreţinerea programelor de calculator;
motoare de căutare (furnizare pentru internet);
stilism (estetica industrială); instalarea de
programe; consultanţă în materie de programe
de calculator; elaborarea (conceperea) de
programe; copierea de programe informatice;
proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07320
(151) 17.10.2011
(732) SOCIETATE CIVILA DE

AVOCATI DIMA & ASOCIATII,
Str. Alexandru Constantinescu nr. 35,
et. 2, ap. 7, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DIMA & ASOCIAŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 10/2011/42

(210) M 2011 07332
(151) 17.10.2011
(732) S.C. OPEN DENTAL CLINIC

S.R.L., Str. Brâncoveanu nr. 105,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

ART DENTAL CLINIC

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:250125; 270504;

290112;  
(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
amprentedentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare;
fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07351
(151) 17.10.2011
(732) NICOLAESCU GEORGETA

DANIELA, Str. Muzeul Zambaccian
nr. 21, ap. 3, 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)

PINK LEMON

(591) Culori revendicate:roz, grena, galben,
portocaliu, verde, bleumarin, roşu

  
(531) Clasificare Viena:040501; 050313;

270504; 290115;  
(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 (necincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; papetărie, reviste,
caiete, carneţele.
25 Articole de îmbrăcăminte şiîncălţăminte,
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articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 16,
25 şi 28 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale - grădiniţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07342
(151) 17.10.2011
(732) CROITORU DAN, Str. Otilia

Cazimir nr. 13-15, judeţul Iaşi,
700400, IAŞI ROMANIA 

(540)

SEPTO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07343
(151) 17.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Aici vremea exacta

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07321
(151) 17.10.2011
(732) S.C. CAFE IBERICA S.R.L., Bdul

Pache Protopopescu nr. 51, parter,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)
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g organic

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07322
(151) 17.10.2011
(732) S.C. CAFE IBERICA S.R.L., Bdul

Pache Protopopescu nr. 51, parter,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

city grill organic

(591) Culori revendicate:verde, galben

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07344
(151) 17.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Aici stirea exacta

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07333
(151) 17.10.2011
(732) BLOCUL NATIONAL AL

REVOLUTIONARILOR 1989 -
ROMANIA, Bdul. Nicolae Bălcescu
nr. 17-19, et. 1, ap. 16, sector 1,
010043, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLOCUL NAŢIONAL AL
REVOLUŢIONARILOR 1989 ROMÂNIA

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

  
(531) Clasificare Viena:011108; 240701;

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

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

siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07334
(151) 17.10.2011
(732) S.C. ELECTROTEST S.R.L., Str.

Matei Basarab nr. 108, bl. 74, sc. 1, et.
3. ap. 13, sector 3, 030679,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELECTROTEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07352
(151) 17.10.2011
(732) NICOLAESCU SERGIU-FLORIN,

Str. Muzeul Zambaccian nr. 21, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) NICOLAESCU GEORGETA
DANIELA, Str. Muzeul Zambaccian
nr. 21, ap. 3, 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)
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SERGIU NICOLAESCU

  
(531) Clasificare Viena:270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Difuzare de programe TV.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de
evenimente, producţie de film cinematografic
şi TV; consultanţă în domeniul producţiei de
film şi a producţiilor muzicale; producţie de
film pe benzi video; distribuţie/difuzare de
filme, studio de filme, închiriere de filme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07353
(151) 17.10.2011
(732) S . C .  C I N E  T V

FILMPRODUCTION IMPORT
EXPORT S.R.L., Str. Muzeul
Zambaccian nr. 21, 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)

CINE TV FILM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a a filmelor pe suport DVD
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere

comod.
38 Difuzare de programe TV.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţie de film
cinematografic şi TV; consultanţă în domeniul
producţiei de film şi a producţiilor muzicale;
producţie de film pe benzi video;
distribuţie/difuzare de filme, studio de filme,
închiriere de filme; exploatări de filme.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi personelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
licenţe de filme (servicii juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07346
(151) 17.10.2011
(732) NEICA VIOREL, B-dul Alexandru

Vlahuţă nr. 55, sc. B, ap. 18, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

NICEBERG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Jocuri pe computer (programe pentru jocuri
pe computer ), calculatoare (programe pentru
calculatoare)
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
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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 07347
(151) 17.10.2011
(732) ALECU VICTOR VLAD, Str.

Duzilor nr. 12, Jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

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

(540)

ONE WAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07348
(151) 17.10.2011
(732) S.C. INTERACTIV BUSINESS

S.R.L., Str. Gheorghe Dima nr. 22/25,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

OLOOSON

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07349
(151) 17.10.2011
(732) S . C .  R O M A T E R M I T

CONSTRUCT S.R.L., Str. Prel. Şos.
Giurgiului nr. 33, Jud. Ilfov, , JILAVA
ROMANIA 

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

(540)

DEDE- TILE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Ţigle metalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07354
(151) 17.10.2011
(732) S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.,

Str. Hanciuc nr. 15, bl. 356, sc. B, etaj
2, ap. 8, judeţul Iaşi, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ADSERVIO - SISTEMUL INTERACTIV
DE MANAGEMENT ŞCOLAR

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07355
(151) 17.10.2011
(732) S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.,

Str. Hanciuc nr. 15, bl. 356, sc. B, etaj
2, ap. 8, judeţul Iaşi, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07356
(151) 17.10.2011
(732) S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.,

Str. Hanciuc nr. 15, bl. 356, sc. B, etaj
2, ap. 8, judeţul Iaşi, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ADSERVIO - CATALOGUL ŞCOLAR
INFORMATIZAT

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07357
(151) 17.10.2011
(732) S.C. ADSERVIO CENTER S.R.L.,

Str. Hanciuc nr. 15, bl. 356, sc. B, etaj
2, ap. 8, judeţul Iaşi, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07370
(151) 18.10.2011
(732) S.C. ECOPACK S.A., Str.

Făgăraşului nr. 46, Jud. Braşov, ,
COMUNA GHIMBAV ROMANIA 

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

(540)

ECOPACK PRIMII ÎN AMBALAJE DIN
1921

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

290103;  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07371
(151) 18.10.2011
(732) P A R I C A R U S  L O G I S T I C S

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

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

(540)

emic.ro

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07358
(151) 18.10.2011
(732) S.C. RESIDENCE PARADIS

S.R.L., Calea Victoriei nr. 163, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞARPELE ROZ

  
(531) Clasificare Viena:220122; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor.
41 Educaţie; divertisment activităţi sportive şi
culturale; servicii de casino, servicii de
cluburi, organizarea şi conducerea de congrese
şi conferinţe; servicii de discotecă;
divertisment; producţie de filme; organizarea
şi producţia de spectacole; reprezentaţii
teatrale.
43 Restaurante; cafenele-restaurant; servicii
de baruri; servicii de catering; servicii
hoteliere; cantine; pensiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07372
(151) 18.10.2011
(732) P A R I C A R U S  L O G I S T I C S

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

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

(540)

cuponreducere.ro
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  (531) Clasificare Viena:100511; 260418;
270508;  

(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07373
(151) 18.10.2011
(732) P A R I C A R U S  L O G I S T I C S

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

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

(540)

MEGABUY

  
(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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07359
(151) 18.10.2011
(732) GHICA TUDOREL, Str. Nerva

Traian nr. 14, bl. M36, sc. 2, et. 6, ap.
18, sector 3, 031042, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TURNEUL STRADIVARIUS VIOLINS

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:220115; 260416;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07374
(151) 18.10.2011
(732) UNITED STATES POLO

ASSOCIATION, 771 Corporate
D r i v e ,  Su i t e  4 3 0 ,  4 0 5 0 3 ,
LEXINGTON S.U.A. KENTUCKY

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

(540)

U.S. POLO ASSN.
  
(531) Clasificare Viena:270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Produse din piele, şi anume articole de
şelărie, sacoşe, rucsacuri, geamantane,
port-acte; port-carduri şi port-chei, poşete,
saci (de hrană) şi umbrele.
25 Articole de îmbrăcăminte, şi anume
maiouri, pantaloni, mantouri, jachete, cravate,
curele, articole de purtat pe cap, încălţăminte,
articole pentru înot, pantaloni de trening,
pantaloni scurţi, cămăşi, pălării şi şepci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07360
(151) 18.10.2011
(732) GHICA TUDOREL, Str. Nerva

Traian nr. 14, bl. M36, sc. 2, et. 6, ap.
18, sector 3, 031042, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TURNEUL STRADIVARIUS
(591) Culori revendicate:roÕu, negru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07361
(151) 18.10.2011
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, biroul nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Cozonac de la Buni

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270504;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07362
(151) 18.10.2011
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(732) SARBU ILEANA ROXANA,
Şoseaua Nordului nr. 62B, sc. B, et. 1,
ap. 1D, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Rox BRACELET

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

  
(531) Clasificare Viena:010115; 011509;

260118; 270504; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07363
(151) 18.10.2011

(732) S.C. PREMIUM EXPO S.R.L., Şos.
Pantelimon nr. 93, bl. 403A, sc. 1, et.
2, ap. 6, sector 2, 021594,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALONUL AUTO BUCUREŞTI &
ACCESORII

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

(531) Clasificare Viena:010512; 050314;
180123; 270515; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07375
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(151) 18.10.2011
(732) UNITED STATES POLO

ASSOCIATION, 771 Corporate
D r i v e ,  S u i t e  4 3 0 ,  4 0 5 0 3 ,
LEXINGTON S.U.A. KENTUCKY

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

(540)

U.S. POLO ASSN. SINCE 1890

  
(531) Clasificare Viena:020120; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte, şi anume
maiouri, pantaloni, mantouri, jachete, cravate,
curele, articole de purtat pe cap, încălţăminte,
articole pentru înot, pantaloni de trening,
pantaloni scurţi, cămăşi, pălării şi şepci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07364
(151) 18.10.2011
(732) S.C. ZEELANDIA S.R.L., Str. DN

28, nr. 4, Sat Valea Lupului, Judeţul
Iaşi, 707410, COMUNA VALEA
LUPULUI ROMANIA 

(540)

Germina

(591) Culori revendicate:verde (pantone
382C), portocaliu (pantone 165C)

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050313;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din făină şi/sau
cereale, pâine, chifle, cozonaci, produse de
patiserie şi cofetărie; paste alimentare;
amestecuri pentru pâine, pâine dietetică şi alte
produse dietetice de patiserie de uz nemedical
şi pregătite pentru copt; aluaturi precoapte,
congelate pentru producerea de pâineşi alte
produse de patiserie, cofetărie şi pizzerie dacă
acestea nu sunt incluse în alte clase decât
clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07365
(151) 18.10.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

Chocko junior

(591) Culori revendicate:alb, maro închis,
mov, galben, magenta, roşu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020723; 080121;

080122; 190101; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari. 
30 Ciocolată şi produse pe bază de ciocolată,
cafea, ceai, cacao, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07377
(151) 18.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Saptamana de vreme

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07366
(151) 18.10.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

MEMORIAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07378
(151) 18.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Mega Story

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07379
(151) 18.10.2011
(732) RADULESCU MARIANA, Str.

Mitropolit Varlaam nr. 45-47, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GALERIA LATINA

(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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07367
(151) 18.10.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

KETOCALMIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07368
(151) 18.10.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

CARBOBIL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07369
(151) 18.10.2011
(732) S.C. TABOO BOYS & GIRLS

S.R.L., Str. Ilioara nr. 54, bl. A, sc. 1,
ap. 11, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

F.A.S.T.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07380
(151) 18.10.2011
(732) S.C. GAMING CONSULTING

S.R.L., Str. Rezonanţei nr. 1-3, bl.
15-16, sc. H, etaj 2, ap. 112, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POKER FEST TOURNAMENTS &
EVENTS

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050306; 270502;

270508; 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 07381
(151) 18.10.2011
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

George Constantinescu nr.2, sector 2,
, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Sfatul Farmacistului de la Help Net

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

16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, plicuri,
prospecte, postere, pliante, cataloage, broşuri,
produse de imprimerie, fotografii; materiale
de instruire sau învăţământ; materiale
publicitare; caractere tipografice; clişee;
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii editoriale şi redacţionale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii farmaceutice;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07382
(151) 19.10.2011
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EsentialMed

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07383
(151) 19.10.2011
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SmartMed

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07384
(151) 19.10.2011
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, One Procter & Gamble
Plaza, 45202, CINCINNATI S.U.A.
OHIO

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

(540)

(300) Prioritate invocat|:
 /04.05.2011/EM
  
(531) Clasificare Viena:011315; 050520;

210117;  
(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,
produse pentru îngrijirea părului şi dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07385
(151) 19.10.2011
(732) SANOFI, 174, Avenue de France,

75013, PARIS FRANTA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Împreună ajungem mai departe
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie, în special circulare,
informări (newsletter), ziare, reviste,
periodice, pamflete, fluturaşe (leaflet), cărţi,
ghiduri şi afişe (postere) în domeniul
diabetului.
41 Servicii educaţionale pentru pacienţi şi
pentru profesionişti, în domeniul diabetului, în
special desfăşurarea de seminarii, conferinţe,
cursuri şi ateliere (workshop); furnizarea de
site-uri web conţinând informaţii
educaţionale, jurnale on-line, în special,
bloguri conţinând informaţii farmaceutice şi
de sănătate în domeniul diabetului.
44 Furnizarea de informaţii farmaceutice şi
medicale şi furnizarea de opinii în domeniul
diabetului; consultanţă în domeniul diabetului;
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programe de gestionare a bolii în domeniul
diabetului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07404
(151) 19.10.2011
(732) S.C. CIPCOS MAR COMPLEX

S.R.L., Sat Poiana Lacului, nr. 651,
Judeţul Argeş, , COMUNA POIANA
LACULUI ROMANIA 

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

(540)

OPTIMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şituburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07386
(151) 19.10.2011
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2, et.
7, ap. 61, sector 3, 030961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIUA NEWS NU VĂ TEMEŢI !

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07405
(151) 19.10.2011
(732) CCM IP S.A., Avenue de Rumine 33,

1005, LAUSANNE ELVETIA 
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil

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

(540)

Bohemia CERVEZA IMPORTED BEER

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020102;

270504;  
(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 07387
(151) 19.10.2011
(732) POTRA VALENTIN HOREA, Str.

Coriolan Brediceanu nr. 31, ap. 2, Jud.
Timiş , 300012, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BLAZZAJ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07406
(151) 19.10.2011
(732) S.C. VALMAR INSTAL SERVICE

S.R.L., Str. Maior Vasile Bacila nr.
28-30, tronson 2, et. 3, ap. 66, sector
2, , BUCUREŞTI 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)

VALMAR INSTAL SERVICE
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(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roşu intens

  
(531) Clasificare Viena:011503; 260305;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import export; comerţ cu ridicata al
altor maşini şi echipamente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07388
(151) 19.10.2011
(732) S.C. OMNIWORLD S.R.L., Str.

Turda nr. 112, bl. 34, sc. B, et. 1, ap.
44, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OWSOFT-SERV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
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 07389
(151) 19.10.2011
(732) S.C. WESTERN ENERGY GROUP

S.R.L., Calea Plevnei nr. 141, bl. 2,
sc. A, parter, ap. 3, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WEG

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270508;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi substanţe pentru iluminat;
lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07407
(151) 19.10.2011
(732) BUSINESS CHANNEL CONNECT

S.R.L., Str. Siriului nr. 15, bl. 16E,
sc.B, ap. 38, sector 1, , BUCUREŞTI
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)

BCC PUBLISHING

(591) Culori revendicate:gri, albastru închis,
roşu intens

  
(531) Clasificare Viena:260301; 261110;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi 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 07390
(151) 19.10.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

CRAMA MICĂ DIN CRAMA MARE

  
(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; 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 07391
(151) 19.10.2011
(732) FUCIU ANISOARA, Str. Garoafelor

, bl. P53, sc. A, parter, ap. 1, Sat
Snagov, judeţul Ilfov, , COMUNA
SNAGOV ROMANIA 

(540)

BRUMAR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 10/2011/42

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07408
(151) 19.10.2011
(732) S.C. CAVYSERVTOP S.R.L., Str.

Koss Ferenc nr. 2, Judeţul Mureş, ,
REGHIN 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)

S.C. CAVYSERVTOP S.R.L.
P U B L I C I T A T E  I M O B I L I A RĂ
TOPOGRAFIE-CADASTRU-CARTE
FUNCIARĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:011725; 270502;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântarire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţa (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; instrumente de topografie,
instrumente pentru măsurători topografice.
42 Servicii în domeniile ştiinţei si tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; stabilirea
şi realizarea de planuri pentru construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07392
(151) 19.10.2011
(732) S.C. HYDRO ENGINEERING S.A.,

Str. Calea Caransebeşului nr. 16A,
judeţul Caraş Severin, 320168,
REŞIŢA ROMANIA 

(540)

THINK-HYDRO.com

(591) Culori revendicate:albastru
(Pantone 296C, 294C, 293C,
292C, 291C), verde (Pantone
355C)

(531) Clasificare Viena:020925; 150117;
270502; 290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 10/2011/42

(210) M 2011 07415
(151) 19.10.2011
(732) S.C. PIZZA CONUS S.R.L., Bd.

Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3A,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

PLACINTARIA CRISTIAN Tradiţie din
1893

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:020111; 130302;

290107;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07393
(151) 19.10.2011
(732) S.C. VER LINEA CONCEPT

S.R.L., Str. Jiului nr. 7, et. 2, ap. 5,
cam. 1, sector 1, , 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)

Ver Linea

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; 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,
magazine on-line, reţele de magazine; servicii
de abonamente la servicii de telecomunicaţii,
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pentru terţi; servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi; administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor pentru terţi;
cercetări pentru afaceri; consultanţă pentru
conducerea afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; expertiză în afaceri;
informaţii despre afaceri; investigaţii pentru
afaceri; servicii de relocare pentru afaceri;
estimări referitoare la afaceri; afisaj; agenţii
de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
preţului de cost;difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
de sponsorizare; cercetarea pieţei; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea preţurilor;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
compilaţii statistice; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consultanţă pentru
probleme legate de personal; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronica publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; întocmire de extrase de
conturi; facturare; gestionarea de fişiere
informatice; administrarea hotelurilor;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; vânzare la
licitaţie; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; recrutare de personal; studii
de piaţă; pregătirea şi publicarea detexte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii

de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru servicii de construcţii;
publicitate pentru asigurări; publicitate pentru
afaceri imobiliare; publicitate pentru magazine
şi reţele de magazine, mall-uri, magazine
on-line; promovarea bunurilor şi serviciilor
terţilor prin distribuirea de carduri de
discount; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea le discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail, mall-uri, magazine on-line;
gestiunea afacerilor comerciale pentru
imobiliare, pentru terţi; servicii de card de
loialitate; servicii de vânzare la licitaţie a
proprietăţilor imobiliare; gestionarea unui
program de reducere pentru a permite
participanţilor să obţină reduceri la bunuri şi
servicii prin utilizarea unui card de membru
cu discount.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07409
(151) 19.10.2011
(732) BIOTUR EXIM S.R.L., Str. G-ral.

Praporgescu nr. 48, Judeţul
Teleorman, , TURNU MĂGURELE
ROMANIA 

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

(540)

Bio Cat

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
31 Hrană pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07394
(151) 19.10.2011
(732) S.C. ONE ELITE SECURITY

S.R.L., Str. Canta nr. 9, bl. 454, sc. A,
ap. 6, et. 1, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

O.E.S.

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07410
(151) 19.10.2011
(732) BIOTUR EXIM S.R.L., Str. G-ral.

Praporgescu nr. 48, Judeţul
Teleorman, , TURNU MĂGURELE
ROMANIA 

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

(540)

Bio Dog

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
290101;  

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

31 Hrană pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07411
(151) 19.10.2011
(732) BIOTUR EXIM S.R.L., Str. G-ral.

Praporgescu nr. 48, Judeţul
Teleorman, , TURNU MĂGURELE
ROMANIA 

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

(540)

FIGARO

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor şi accesoriilor pentru îngrijirea
animalelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07412
(151) 19.10.2011
(732) S.C. AGROLI GROUP S.R.L.,

Aleea Combinatului nr. 486, jud.
Dâmboviţa, , CREVEDIA ROMANIA

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

(540)

Crevedia

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270501;

290101;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07413
(151) 19.10.2011
(732) S.C. AGROLI GROUP S.R.L.,

Aleea Combinatului nr. 486, jud.
Dâmboviţa, , CREVEDIA ROMANIA

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

(540)

Crevedia GASTRO

(591) Culori revendicate:roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270501;

270524; 290101;  
(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 07395
(151) 19.10.2011
(732) S.C. ROMDIL PROD S.R.L., Str.

Europa nr. 25, Judeţul Maramureş,
430422, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

PETAL FRESH ORGANICS

  
(531) Clasificare Viena:020301; 190101;

200707;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07414
(151) 19.10.2011
(732) S.C. AGROLI GROUP S.R.L.,

Aleea Combinatului nr. 486, jud.
Dâmboviţa, , CREVEDIA ROMANIA

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

(540)
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Crevedia SELECT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270501;

270524; 290112;  
(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 07416
(151) 19.10.2011
(732) OCTAVIAN ALBU, Calea 13

Septembrie nr. 110-112, bl. 52-54, ap.
67, sc. C, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALO ALIANTA LEGE SI ORDINE

(591) Culori revendicate:roşu (pantone red
032C), albastru (pantone 655C)

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07396
(151) 19.10.2011
(732) FUNDATIA ROMANIAN ANGEL

APPEAL (APELUL INGERULUI
ROMAN), Str. Rodiei nr. 52, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞCOALA BONELOR Lucrurile mari se
construiesc de mic

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260104; 270515;

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

clase:
16 Produse din hârtie şi carton; tipărituri şi
fotografii.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 10/2011/42

35 Comunicare publică şi anunţuri (distribuire
de anunţuri publicitare).
41 Educaţie; instruire. 
42 Crearea şi menţinerea site-ului web. 
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07397
(151) 19.10.2011
(732) S.C. SCAROM S.R.L., Str. Calea

Naţională nr. 49, judeţul Botoşani,
6800, BOTOŞANI ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

SCAROM

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

  
(531) Clasificare Viena:071505; 260408;

260418; 290114;  
(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;

scări din metal şi combinaţii de metal cu lemn,
drepte, spirale pentru interior şi exterior.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice; scări din lemn şi combinaţii de lemn
cu metal, drepte, spirale pentru interior şi
exterior.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07417
(151) 19.10.2011
(732) S.C. TASTY COMPANY S.R.L., Sat

Chiajna, Str. Eroului nr.169, Hala B,
Judeţul Ilfov, , CHIAJNA ROMANIA

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

(540)

SUNSHINE EXTRA QUALITY

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu
(pantone 485C), auriu (pantone 871)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;
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290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07400
(151) 19.10.2011
(732) S.C. CRIN & MORRIS S.R.L., Str.

Agricultori nr. 104B, Corp B, sector 2,
021495, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Trattoria Pascu

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07401
(151) 19.10.2011
(732) S.C. SOCEP S.A., Incinta port

Constanţa Dana 34, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

SOCEP PORT OPERATOR

(591) Culori revendicate:albastru, alb, bleu

  
(531) Clasificare Viena:260105; 260106;

260416; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07418
(151) 19.10.2011
(732) S.C. FORJA NEPTUN S.R.L., Str.

Înfrăţirii nr. 295, judeţul Prahova, ,
BĂICOI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA -
IOACARA VALENTIN, Str.
Orizontului nr. 1, bl. R 10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

FORJA NEPTUN

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice (cu excepţia
celor electrice); articole de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; case de
bani; produse metalice necuprinse în alte
clase; minereuri; piese forjate; organe de
asamblare (şuruburi, piuliţe, prezoane).
8  Scule;ştanţe; matriţe; unelte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export;comercializarea prin

baze de aprovizionare proprii.
39 Depozitare şi distribuire mărfuri; baze de
aprovizionare; transport; ambalare; distribuire
de laminate din oţel; organizare de călătorii.
40 Tratament de materiale; tratamente termice
şi termochimice; sablare cu alice; prelucrare
de materiale; prelucrări mecanice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale;
servicii in domeniul calculatoarelor; design,
estetică industrială; studii şi cercetări;
inginerie tehnologică, proiectare, consulting,
asistenţă tehnică, încercări şi atestarea calităţii
în domeniul industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07402
(151) 19.10.2011
(732) PF MARIA COCARCEA, B-dul

Ferdinant I, nr. 124, bl. O13, sc. 1, ap.
2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BBY

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
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290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07419
(151) 19.10.2011
(732) S.C. FORJA NEPTUN S.R.L., Str.

Înfrăţirii nr. 295, judeţul Prahova, ,
BĂICOI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA -
IOACARA VALENTIN, Str.
Orizontului nr. 1, bl. R 10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

FNP

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270509;  

(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 sârme metalice (cu excepţia
celor electrice); articole de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; case de
bani; produse metalice necuprinse în alte
clase; minereuri; piese forjate; organe de
asamblare (şuruburi, piuliţe, prezoane).
8  Scule; ştanţe; matriţe; unelte.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export;comercializarea prin
baze de aprovizionare proprii.
39 Depozitare şi distribuire mărfuri; baze de
aprovizionare; transport; ambalare; distribuire
de laminate din oţel; organizare de călătorii.
40 Tratament de materiale; tratamente termice
şi termochimice; sablare cu alice; prelucrare
de materiale; prelucrări mecanice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale;
servicii in domeniul calculatoarelor; design,
estetică industrială; studii şi cercetări;
inginerie tehnologică, proiectare, consulting,
asistenţă tehnică, încercări şi atestarea calităţii
în domeniul industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07403
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(151) 19.10.2011
(732) S.C. FLORISGIN IMPEX S.R.L.,

Str. Neagoe Basarab nr. 83 Lot 2B,
judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

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

(540)

SUPER de la BENI

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi

flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07420
(151) 19.10.2011
(732) S.C. SEPHORA DA-MATTI S.R.L.,

Str. Rîul Doamnei nr. 3, bl. C3, sc. B,
etaj 6, ap. 62, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WOK AWAY

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:011505; 110318;

270508; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06454
(151) 20.07.2005
(732) T A L L E R E S  I L S A ,  S . A . ,

Capelamendi, 6 Zona Industrial de
B e t o n o ,  E - 0 1 0 1 3 ,
VITORIA-GASTEIZ SPANIA 

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

(540)

ILSA

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050306;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi aparate pentru uz casnic incluse în
această clasă, inclusiv maşini pentru

fabricarea churros şi a pastelor făinoase,
maşini de feliat, maşini de ascuţit cuţite,
maşini/aparate de tocat, maşini de dat pe
răzătoare fructe cu coajă, fructe uscate
(machines for grating dried fruits), maşini de
măturat şi aspiratoare mecanice.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, inclusiv tacâmuri pentru camping,
dispozitive de decojit fructe cu coajă, fructe
uscate, prese de usturoi, desfăcătoare de
dopuri/capace (de-capsulizer), dispozitive de
deschidere multifuncţionale (desfăcătoare de
dopuri/capace (de-capsulizer) şi deschizător
de conserve).
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, inclusiv dispozitiv de pasat
(masher), răzătoare, capace protejate
împotriva condensului pentru tigăi (de-misting
covers for frying pans), cutii din aluminiu şi
oţel inoxidabil pentru păstrarea alimentelor,
căni, carafe din oţel inoxidabil, forme,
recipiente care se închid ermetic (hermetically
sealed moulds), oliviere, site de filtrare
chinezeşti, recipiente de turnarea a sosului,
recipiente pentru turnarea oţetului, făraşe, site
mari de scurgere (colanders), tigăi, oale şi
crătiţi din oţel inoxidabil, încălzitoare de
lapte/recipiente pentru încălzirea laptelui;
suporturi pentru masă (coasters).

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE  BOPI  10/DIN DATA DE 20 .10.2011

Referitor depozit reglementar M 2011/6978 care a fost publicat in BOPI 10/saptamana 41
dintr-o regretabila   eroare de dactilografiere a fost introdus gresit la clasa 29 cuvantul
geamuri corect fiind produsul  gemuri.
----_---------------------------------------------------------

NOTA Referitor depozit reglementar M 2011/6560 publicat in BOPI cereri
marci nr.9/2011 saptamana 38 a fost radiat la cererea solicitantului. Pozitia 80 din
tabel cereri marci saptamana 38.




