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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 11/2011/saptamana 44
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

06897
28.10.2011 FUNDATIA CALINA GALERIA CALINA

2 M 2011
06913

28.10.2011 S.C. LUC'S IMPEX S.R.L. MERE DE ITEŞTI SĂNĂTOS TU SĂ
TRĂIEŞTI !

3 M 2011
07252

31.10.2011 S.C. SFG PRESS S.R.L. Mediaş 100 %

4 M 2011
07478

31.10.2011 S.C. TOTAL RACE IMPEX
S.R.L.

TOTAL RACE

5 M 2011
07483

31.10.2011 S.C. SKIN MEDIA S.R.L.

6 M 2011
07485

27.10.2011 S.C. PARS PRODUCTION
COMPANY S.R.L.

AFRODITA

7 M 2011
07486

31.10.2011 S.C. MIA VISION BRAND S.R.L. miaV

8 M 2011
07502

02.11.2011 S.C. SONNENLINE S.R.L. HOT CHICKEN LINE

9 M 2011
07578

27.10.2011 S.C. RETIRO S.R.L. divin estetic

10 M 2011
07579

27.10.2011 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. PIRAEUS BANK PRIVATE
PRESTIGE

11 M 2011
07580

27.10.2011 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. PIRAEUS BANK PRIVATE
PRESTIGE

12 M 2011
07581

27.10.2011 MELNICIUC PUICA NICOLETA European Symposium on Religious
Art, Restoration and Conservation

13 M 2011
07582

27.10.2011 S.C. ROYAL HORECA S.R.L. ROYAL HORECA CULTIVAREA
BUNULUI GUST

14 M 2011
07583

27.10.2011 S.C. HOSTWAY ROMANIA
S.R.L.

StreamPlay

15 M 2011
07584

27.10.2011 S.C. VIOVIN PROD SERV
S.R.L.

Vinoteca Domneasca Odobesti

16 M 2011
07585

27.10.2011 S.C. CHANSON BELLE S.R.L. Chanson belle

17 M 2011
07586

27.10.2011 S.C. SUN MEDIC INVEST S.R.L. NOCOLIC
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18 M 2011
07587

27.10.2011 WAVE PHARMA LIMITED ALZOVERT

19 M 2011
07588

27.10.2011 WAVE PHARMA LIMITED OMEGAVERT

20 M 2011
07590

27.10.2011 S.C. ALEX TRADING
PRO-SERV S.R.L.

ALEX TRADING O alegere rafinata

21 M 2011
07591

27.10.2011 WOHL S.R.L. COBALT

22 M 2011
07592

27.10.2011 WOHL S.R.L. ISOTICA

23 M 2011
07593

27.10.2011 S.C. FRONT PAGE
COMMUNICATION S.R.L.

ieşeni pentru ieşeni
ieşenipentruieşeni.ro

24 M 2011
07594

28.10.2011 ASOCIATIA CS RUNNERS
CLUB

Crosul Companiilor

25 M 2011
07595

27.10.2011 WOHL S.R.L. ALASKA

26 M 2011
07596

27.10.2011 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

MEGA 45

27 M 2011
07597

27.10.2011 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

MEGA 25

28 M 2011
07598

27.10.2011 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

MEGA 17

29 M 2011
07599

27.10.2011 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

MEGA 11

30 M 2011
07600

27.10.2011 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

MEGA 8

31 M 2011
07601

27.10.2011 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

MEGA 6

32 M 2011
07602

27.10.2011 POPESCU VLAD DAN
ANDRADA MUNTHIU

CLUB CROAZIERE

33 M 2011
07603

27.10.2011 S.C. MULTICAB ELECTRO
S.R.L.

MULTICAB ELECTRO

34 M 2011
07604

27.10.2011 CATALIN MANEA PETSMILE

35 M 2011
07605

27.10.2011 BERES GYOGYSZERGYAR
ZRT.

DepoVit

36 M 2011
07606

27.10.2011 BERES GYOGYSZERGYAR
ZRT.

Beres Probio6

37 M 2011
07607

27.10.2011 BERES GYOGYSZERGYAR
ZRT.

Actival Junior
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38 M 2011
07608

27.10.2011 ANDREI ANICUŢA ALINA Cabot Tax

39 M 2011
07609

27.10.2011 ANDREI ANICUŢA ALINA Cabot Transfer Pricing

40 M 2011
07610

27.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

RTV

41 M 2011
07611

27.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Rtvnet

42 M 2011
07612

27.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

Rtv.net

43 M 2011
07613

27.10.2011 S.C. BAUTEN INVEST S.R.L. Bauten Consulting

44 M 2011
07614

27.10.2011 I.M. VINARIA BOSTAVAN S.R.L. DOCTOR WINE

45 M 2011
07615

27.10.2011 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD-SKOPJE

BIO KRILL ACTIVE

46 M 2011
07616

27.10.2011 Teach For All, INC. TEACH FOR ALL

47 M 2011
07618

28.10.2011 AHMAD SAAD LOVE TIME

48 M 2011
07619

28.10.2011 PIETREANU CORNEL RADU
NAPU AURELIAN MIHAI

VACANŢA MUZICALĂ

49 M 2011
07620

28.10.2011 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

WELCOME LAS FIERBINTI

50 M 2011
07621

28.10.2011 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

CEVA BUN DE LA VIAŢĂ

51 M 2011
07622

28.10.2011 S.C. TEHNO SECURITY
OMEGA S.R.L.

TS OMEGA

52 M 2011
07623

28.10.2011 CASA DE AJUTOR RECIPROC
A SALARIATILOR DIN RATB
INSTITUTIE FINANCIARA
NEBANCARA

CAR RATB IFN

53 M 2011
07624

28.10.2011 ONLINE VIDEO PRODUCTION
S.R.L.

12 MESE

54 M 2011
07625

28.10.2011 ROAS OVIDIU SOFIA

55 M 2011
07626

28.10.2011 MOREL BOLEA Kasta Morrely

56 M 2011
07627

28.10.2011 S.C. HALTERRA S.R.L. HALTERRA
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57 M 2011
07628

28.10.2011 VIPER PAZA SI PROTECTIE
S.R.L.

PAZA SI PROTECTIA VIPER

58 M 2011
07629

28.10.2011 S.C. MUSSE TRADE S.R.L. MUSSE

59 M 2011
07630

28.10.2011 S.C. GENERAL TURBO S.A. Global power with local energy

60 M 2011
07631

28.10.2011 KIJNER EFIM AgroZah fertilizator natural universal

61 M 2011
07632

28.10.2011 BUDEANU RADU IOAN TAMTAM

62 M 2011
07633

28.10.2011 S.C. ROM-FUNGHI S.R.L. ROM-FUNGHI Colectam calitate

63 M 2011
07634

31.10.2011 S.C. BIOMED S.R.L. biomed

64 M 2011
07635

28.10.2011 DOBRICA DUMITRU STRADA Buzău COTIDIAN LOCAL
INDEPENDENT

65 M 2011
07636

28.10.2011 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Zdrovital

66 M 2011
07637

28.10.2011 S.C. NATURA S.R.L. DOMENIUL PANCIU

67 M 2011
07638

28.10.2011 S.C. TEMAD CO S.R.L. KARRO

68 M 2011
07639

28.10.2011 S.C. BESTJOBS RECRUTARE
S.A.

BestDeals

69 M 2011
07640

28.10.2011 IONESCU NICOLETA PRO.FORM.MED

70 M 2011
07642

31.10.2011 S.C. HERBAGETICA S.R.L. CITOHELP

71 M 2011
07643

31.10.2011 SIRBU CRISTINA ADRIANA Keygroup. Echilibru. Siguranta.
Inovatie

72 M 2011
07644

31.10.2011 SIRBU CRISTINA ADRIANA Keypi by KEYGROUP

73 M 2011
07645

31.10.2011 SIRBU CRISTINA ADRIANA Keylegal by KEYGROUP

74 M 2011
07646

31.10.2011 HANGANU STELA CARMEN Sanfactor

75 M 2011
07648

31.10.2011 S.C. SOCIETATEA
EXPERTILOR TEHNICI SET
TIMIS S.A.

S.C. SET SOCIETATEA
EXPERTILOR TEHNICI TIMIS S.A.
ROMANIA
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76 M 2011
07649

31.10.2011 S.C. MOTORCENTER S.R.L. verdina

77 M 2011
07650

31.10.2011 GHITA COSTIN Bogdan Dragan

78 M 2011
07651

31.10.2011 S.C. SNEWS PUBLISHING
S.R.L.

ShoppingNEWS.ro

79 M 2011
07652

31.10.2011 S.C. BON HUMOR CAFE S.R.L. Tort Design for gorgeous people

80 M 2011
07653

31.10.2011 STATE CATALIN STEFANITA STUDENTPUB

81 M 2011
07654

31.10.2011 BALAN ADELA Drinks Before Home

82 M 2011
07656

31.10.2011 S.C. BUDUREASCA S.R.L. BUDUREASCA VINURI NOBILE
ROMÂNEŞTI

83 M 2011
07657

31.10.2011 S.C. BUDUREASCA S.R.L. DACIA SUPERIOR

84 M 2011
07658

31.10.2011 FUNDATIA POST
PRIVATIZARE

schoolforstartups ROMANIA

85 M 2011
07659

31.10.2011 TUCA MARIUS bpt Biblioteca Pentru Toţi

86 M 2011
07660

01.11.2011 S.C. MED-TELESYSTEMS
S.R.L.

Med TeleSystems

87 M 2011
07661

01.11.2011 S.C. ELECTROMEDICAL
INDUSTRIES S.R.L.

S.C. ELECTROMEDICAL
INDUSTRIES S.R.L.

88 M 2011
07662

31.10.2011 RINDFLEISCH KARL HEINZ Oktoberfest Satu Mare

89 M 2011
07672

31.10.2011 S.C. NIELSEN DESIGN
ROMANIA S.R.L.

Nielsen Bainbridge

90 M 2011
07673

31.10.2011 S.C. NIELSEN DESIGN
ROMANIA S.R.L.

nielsen

91 M 2011
07674

31.10.2011 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

R

92 M 2011
07675

31.10.2011 S.C. TASTY COMPANY S.R.L. SUNSHINE EXTRA QUALITY
Camolino

93 M 2011
07676

31.10.2011 S.C. ANTIACOM S.R.L. CASUTA PRICHINDEILOR

94 M 2011
07677

31.10.2011 S.C. HR SPECIALISTS S.R.L. HRS HUMAN RESPECT
SOLUTIONS
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95 M 2011
07678

31.10.2011 PATRONATUL ROMAN DIN
INDUSTRIA DE MORARIT
PANIFICATIE SI PRODUSE
FAINOASE ROMPAN

ROMPAN

96 M 2011
07679

31.10.2011 S.C. BONIMA S.R.L. TURNIRUL CETATILOR

97 M 2011
07680

31.10.2011 MASTERANGE ROMANIA
S.R.L.

DAILY BASICS

98 M 2011
07681

31.10.2011 WAVE PHARMA LIMITED REVISAN

99 M 2011
07682

31.10.2011 NEGESCU ANCA SLOWAHOLIC

100 M 2011
07683

31.10.2011 LUCOV STEFAN-BOGDAN NEPTUNUS

101 M 2011
07684

31.10.2011 LUCOV STEFAN-BOGDAN bel mondo cucina italiana

102 M 2011
07685

31.10.2011 S.C. TRIGONOMETRIX S.R.L. Grifo - Online zi de zi!

103 M 2011
07686

31.10.2011 Teach For All, INC. TEACH FOR ROMANIA

104 M 2011
07687

31.10.2011 COSTIN CLAUDIU
CONSTANTIN

Esenţe naturale eco, bio, organic

105 M 2011
07690

01.11.2011 S.C. ITACO INTERNATIONAL
S.R.L.

ACTIONDEGALA

106 M 2011
07691

01.11.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. Cheltuieşti mai puţin, cumperi mai
mult

107 M 2011
07692

01.11.2011 S.C. VALAHIA SECURITY
SERVICES S.R.L.

VALAHIA SECURITY SERVICES

108 M 2011
07693

01.11.2011 BRATU ADRIAN Floraria Olandeza By Master florist
Irene van der Geest

109 M 2011
07694

01.11.2011 S.C. 2B INTELLIGENT SOFT
S.R.L.

BAHA PARTY

110 M 2011
07695

01.11.2011 S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

111 M 2011
07696

01.11.2011 S.C. REALITATEA MEDIA S.A.

112 M 2011
07697

01.11.2011 S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
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113 M 2011
07698

01.11.2011 MIRCEA VIRGINIA
TARANU ANDREI

MIŞCAREA PENTRU O NAŢIUNE
CIVICĂ

114 M 2011
07699

01.11.2011 S.C. SILVAROM BAIA MARE
S.R.L.

YVETTE DESIGN

115 M 2011
07700

01.11.2011 WIDECOM SOL S.R.L. Read My Card

116 M 2011
07701

01.11.2011 BNS SMART MEDIA S.R.L. PAGINA INTAI

117 M 2011
07702

01.11.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

Folk fără vârstă

118 M 2011
07703

01.11.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

Mişcarea de sănătate

119 M 2011
07704

01.11.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

MEDUSA

120 M 2011
07705

01.11.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

MEDUSA GABRIELLE

121 M 2011
07706

01.11.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

MEDUSA ISABELLA

122 M 2011
07707

01.11.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

ZIPPERS

123 M 2011
07708

01.11.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

ALL SUN

124 M 2011
07709

01.11.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

DETAIL

125 M 2011
07710

01.11.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

ELLINO

126 M 2011
07711

01.11.2011 USTUROI ANDREI FLINT

127 M 2011
07712

01.11.2011 BALOCCO S.P.A. INDUSTRIA
DOLCIARIA

BALOCCO

128 M 2011
07713

01.11.2011 BRICEAG I. VASILE ALIN INSTITUTUL ROMAN DE
PSIHOLOGIE JUDICIARA

129 M 2011
07714

01.11.2011 S.C. ROMDRIL S.R.L. ROMDRIL for strong foundations

130 M 2011
07715

01.11.2011 S.C. HUNSAL S.R.L. NIRVANA CENTER

131 M 2011
07716

01.11.2011 S.C. PRUTUL S.A. APROZAR
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132 M 2011
07717

01.11.2011 S.C. WHITE STAR
COMMUNICATION S.R.L.

White Star communication a journey
beyond your dreams

133 M 2011
07718

01.11.2011 S.C. ABISEEA S.R.L. eb experimental bar

134 M 2011
07719

01.11.2011 CHIORAN STELIAN miidefloriart

135 M 2011
07720

01.11.2011 ASOCIATIA PHILSON YOUNG, Salut Cultura!

136 M 2011
07721

01.11.2011 S.C. MASS MEDIA ROMANIA
DE MAINE

spiru haret fm 103,4

137 M 2011
07722

01.11.2011 ASOCIATIA ROMANA PENTRU
RECICLARE - ROREC

PATRULA DE RECICLARE

138 M 2011
07723

01.11.2011 S.C. PREMIUM
ENTERTAINMENT S.R.L.

Attraction club-SWINGERS CLUB
FOR THE SEXUAL ELITE intimate
seductive sophisticated

139 M 2011
07724

01.11.2011 KAMARIDIS STEEL LIMITED ISO SYSTEM

140 M 2011
07725

01.11.2011 KAMARIDIS STEEL LIMITED TOP SYSTEM

141 M 2011
07727

02.11.2011 S.C. PRO TV S.A. I LIKE IT

142 M 2011
07728

02.11.2011 S.C. GRAFTEX PRODCOM
S.R.L.

B BIGOTTI

143 M 2011
07729

02.11.2011 JT INTERNATIONAL S.A. CONTOUR

144 M 2011
07730

02.11.2011 JT INTERNATIONAL S.A. DISCERN

145 M 2011
07731

02.11.2011 JT INTERNATIONAL S.A. ELEVATE

146 M 2011
07732

02.11.2011 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE SUPREME

147 M 2011
07733

02.11.2011 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE REFINE

148 M 2011
07734

02.11.2011 S.C. COMPLEX HERASTRAU
S.A.

COMPLEX HERĂSTRĂU

149 M 2011
07735

02.11.2011 S.C. TELECOR
COMMUNICATIONS S.R.L.

telpay

150 M 2011
07736

02.11.2011 S.C. MED EHO ASCON IMPEX
S.R.L.

Unique Dental Spa
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151 M 2011
07737

02.11.2011 MATEI ADRIAN metro

152 M 2011
07738

02.11.2011 MATEI ADRIAN booki şi bucurii

153 M 2011
07739

02.11.2011 POPESCU DORIN CRISTIAN
IULIUS COSTACHE

perpetuum

154 M 2011
07740

02.11.2011 MITRACHE IONEL - MARIUS Cronica Văii Jiului

155 M 2011
07741

02.11.2011 S.C. DON PEDRO S.R.L. I love my paper

156 M 2011
07744

02.11.2011 S.C. TASTY COMPANY S.R.L. Riso Bis

157 M 2011
07745

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

TAMOTENT-LIFE POTENT

158 M 2011
07746

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

STRESS RELAX

159 M 2011
07747

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

EUSOMNIA

160 M 2011
07748

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

ANDRO-MAX

161 M 2011
07749

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

URISTOP

162 M 2011
07750

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

LAXOCOL

163 M 2011
07751

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

PROSTATIN

164 M 2011
07752

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

HEALTH FIBER

165 M 2011
07753

02.11.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

PRO-MOBILIS

166 M 2011
07754

02.11.2011 S.C. CENTRUL DE PAZA C.P.N.
S.R.L.

CENTRU DE PAZA C.P.N.

167 M 2011
07755

02.11.2011 S.C. ANCHOR GRUP S.A. Mall Curier

168 M 2011
07757

02.11.2011 PADURE GHEORGHE TOUCH

169 M 2011
07758

02.11.2011 PADURE GHEORGHE ARENA

170 M 2011
07759

02.11.2011 S.C. LIEB BENZ OIL COMPANY
LTD S.R.L.

BRAND PARTNER Distribuitor
Produse Petroliere
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171 M 2011
07760

02.11.2011 S.C. POWER OIL COMPANY
S.R.L.

DEALER DISTRIBUITOR
PRODUSE PETROLIERE

172 M 2011
07761

02.11.2011 STOICA ADRIAN LISSCOM

173 M 2011
07762

02.11.2011 STOICA ADRIAN LISSCOM NECESAR IN ORICE
ANOTIMP

174 M 2011
07763

02.11.2011 FUNDATIA GERON Geron

175 M 2011
07764

02.11.2011 S.C. DESERTA S.R.L. ero food

176 M 2011
07765

02.11.2011 S.C. DESERTA S.R.L. expertarom

177 M 2011
07766

02.11.2011 FUNDATIA PROAM EVENTS Jocurile liceelor

178 M 2011
07767

02.11.2011 FUNDATIA PROAM EVENTS Olimpiada liceelor

179 M 2011
07768

02.11.2011 FUNDATIA PROAM EVENTS ROMANIAN CORPORATE SPORTS

180 M 2011
07769

02.11.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

CÂNTEC ŞI POVESTE

181 M 2011
07770

02.11.2011 BARAC ION ADRIAN Ziarul economiei
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(210) M 2011 06897
(151) 28.10.2011
(732) FUNDATIA CALINA, Str. Horia

Creangă nr. 1, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) ALAN LILIANA Consilier în
proprietate industrială, nr.183B,
jud.Timis OTVESTI

(540)

GALERIA CALINA

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270510;

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

clase:
16 Tipărituri; afişe, cataloage şi albume
artistice, broşuri, calendare, invitaţii şi pliante
referitoare la prezentări de expoziţii,
reproduceri grafice; fotografii şi tablouri
înrămate sau nu.
35 Organizare de expoziţii artistice în scopuri
publicitare, sau comerciale.
41 Organizarea de conferinţe şi congrese pe
domeniul cultural, muzical, artă plastică,
literatura; organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative; informaţii în materie
de educaţie, cultura muzicală, artistică;
organizarea şi conducerea de workshopurl în

domeniul cultural (diferite forme de exprimare
artistică precum plastică, muzicală şi literară);
fondare unei biblioteci publice de artă în
Timişoara, precum şi alcătuirea unui fond
documentar de tip arhivă; realizarea unor
programe educative interdisciplinare
referitoare la aria culturală vizată.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06913
(151) 28.10.2011
(732) S.C. LUC'S IMPEX S.R.L., Sat

Iteşti, judeţul Bacău, 607047,
COMUNA ITEŞTI ROMANIA 

(540)

MERE DE ITEŞTI SĂNĂTOS TU SĂ
TRĂIEŞTI !

(591) Culori revendicate:verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:050713; 270502;

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

clase:
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;
fructe proaspete.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07252
(151) 31.10.2011
(732) S.C. SFG PRESS S.R.L., Str. George

Enescu nr. 1, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)

Mediaş 100 %

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260417; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07502
(151) 02.11.2011
(732) S.C. SONNENLINE S.R.L., Str.

Frăţiei nr. 30, bl. 706, sc. A, ap. 5, jud.
Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

HOT CHICKEN LINE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07483
(151) 31.10.2011
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

Sibiului 46-48, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben
 
(531) Clasificare Viena:010302; 290102;  
(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
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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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07478
(151) 31.10.2011
(732) S.C. TOTAL RACE IMPEX S.R.L.,

Str. Uverturii nr. 69 A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TOTAL RACE

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:140311; 270502;

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

clase:

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
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.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07485
(151) 27.10.2011
(732) S.C. PARS PRODUCTION

COMPANY S.R.L., Str. Drum Între
Tarlale nr. 401-405, sector 3, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07486
(151) 31.10.2011
(732) S.C. MIA VISION BRAND S.R.L.,

Trup Mamaia Nord, Str. T4, nr. 453,
cam 1, Jud. Constanţa, , NĂVODARI
ROMANIA 

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

(540)

miaV

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de îmbrăcăminte şi încălţăminte
pentru dame şi bărbaţi (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, în magazine
specializate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07586
(151) 27.10.2011
(732) S.C. SUN MEDIC INVEST S.R.L.,

Str. Emil Racoviţă nr. 25, et. 2, ap. 4,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NOCOLIC

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07610
(151) 27.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07611
(151) 27.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

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

(540)

Rtvnet
 
(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 07587
(151) 27.10.2011
(732) WAVE PHARMA LIMITED, 6

Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
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)

ALZOVERT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07588
(151) 27.10.2011
(732) WAVE PHARMA LIMITED, 6

Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
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)

OMEGAVERT
  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07578
(151) 27.10.2011
(732) S.C. RETIRO S.R.L., Str. Malu Roşu

nr. 118, bl. 12B, sc. B, ap. 26, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

divin estetic
 (531) Clasificare Viena:260101; 260201;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07602
(151) 27.10.2011
(732) POPESCU VLAD DAN, Intrarea

General Grigore Ipătescu nr. 3, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ANDRADA MUNTHIU, Intrarea
General Grigore Ipătescu nr. 3, sector
2, 024058, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CLUB CROAZIERE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07579
(151) 27.10.2011
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PIRAEUS BANK PRIVATE PRESTIGE

(591) Culori revendicate:mov, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:200516; 270501;

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

clase:
36 Servicii de carduri bancare, în special de
carduri de credit sau debit; servicii de emitere
de carduri bancare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07580
(151) 27.10.2011
(732) PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 29-31,
sector 1, 011132, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PIRAEUS BANK PRIVATE PRESTIGE
  
(531) Clasificare Viena:200516; 260418;

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

clase:
36 Servicii de carduri bancare, în special de
carduri de credit sau debit; servicii de emitere
de carduri bancare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07603
(151) 27.10.2011
(732) S.C. MULTICAB ELECTRO

S.R.L., Str. Moşilor nr. 16/A, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420156, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

MULTICAB ELECTRO

(591) Culori revendicate:orange, albastru

  
(531) Clasificare Viena:140108; 140110;

260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat; echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipamente pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07581
(151) 27.10.2011
(732) MELNICIUC PUICA NICOLETA,

Str. Gh. Doja nr. 13, bl. 825, sc. B, et.
3, ap. 15, judeţul Iaşi, 700696, IAŞI
ROMANIA 

(540)

European Symposium on Religious Art,
Restoration and Conservation

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; organizare de
simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07612
(151) 27.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

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

(540)

Rtv.net

(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 07604
(151) 27.10.2011
(732) CATALIN MANEA, Şos. Olteniţei

nr. 16, bl. 3C, sc. 1, ap. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PETSMILE
 

(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.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07613
(151) 27.10.2011
(732) S.C. BAUTEN INVEST S.R.L., Str.

Vitejiei nr. 2, bl. 1, et. 7, ap. 129,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bauten Consulting

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260322; 260323;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07614
(151) 27.10.2011
(732) I.M. VINARIA BOSTAVAN S.R.L.,

s. Etulia, r-nul Vulcăneşti, MD-5352,
UTA GĂGĂUZIA REPUBLICA
MOLDOVA 

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

(540)

DOCTOR WINE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07605
(151) 27.10.2011
(732) BERES GYOGYSZERGYAR ZRT.,

Mikoviny u.  2-4, ,  H-1037,
BUDAPEST UNGARIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

DepoVit
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07590
(151) 27.10.2011
(732) S.C. ALEX TRADING PRO-SERV

S.R.L., Aleea Cricovul Dulce nr. 1, bl.
N16, sc. 3, ap. 22, sector 4, 041521,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALEX TRADING O alegere rafinata
  
(531) Clasificare Viena:260116; 261108;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi 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 07594
(151) 28.10.2011
(732) ASOCIATIA CS RUNNERS CLUB,

Str. Plopilor nr. 42, ap. 26, jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Crosul Companiilor

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020713;

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

clase:
41 Activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07582
(151) 27.10.2011
(732) S.C. ROYAL HORECA S.R.L., Str.

Centurii nr. 9, judeţul Ilfov, , JILAVA
ROMANIA 

(540)

ROYAL HORECA CULTIVAREA
BUNULUI GUST

(591) Culori revendicate:galben, negru
 
(531) Clasificare Viena:240901; 240922;

290112;  
(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.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale pentru curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07606
(151) 27.10.2011
(732) BERES GYOGYSZERGYAR ZRT.,

Mikoviny u.  2-4, ,  H-1037,
BUDAPEST UNGARIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)
Beres Probio6

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07615
(151) 27.10.2011
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

C O S M E T I C  I N D U S T R Y
ALKALOID AD-SKOPJE, Blvd.
Aleksandar Makedonski 12, 1000,
S K O P J E  R E P U B L I C A
MACEDONIA 

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

(540)

BIO KRILL ACTIVE

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

5 Suplimente nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07607
(151) 27.10.2011
(732) BERES GYOGYSZERGYAR ZRT.,

Mikoviny u.  2-4, ,  H-1037,
BUDAPEST UNGARIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

Actival Junior
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07591
(151) 27.10.2011
(732) WOHL S.R.L., B-dul Bucureşti nr.

16A, judeţul Vrancea, 620144,
FOCSANI ROMANIA 

(540)

COBALT
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(531) Clasificare Viena:070301; 070302;
260116; 270502;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţi i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice, ferestre nemetalice, uşi
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07608
(151) 27.10.2011
(732) ANDREI ANICUŢA ALINA, Str.

Liviu Rebreanu nr. 46-58, bl. V, sc. G,
et. 5, ap. G58, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cabot Tax

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07595
(151) 27.10.2011
(732) WOHL S.R.L., B-dul Bucureşti nr.

16A, judeţul Vrancea, 620144,
FOCSANI ROMANIA 

(540)

ALASKA

(531) Clasificare Viena:010312; 010515;
270502;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţi i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice, ferestre nemetalice, uşi
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07592
(151) 27.10.2011
(732) WOHL S.R.L., B-dul Bucureşti nr.

16A, judeţul Vrancea, 620144,
FOCSANI ROMANIA 

(540)

ISOTICA
  

(531) Clasificare Viena:050504; 260416;
270502;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07616
(151) 27.10.2011
(732) Teach For All, INC., 315 West 36th

Street,, , New York S.U.A. New York
(740) CABINET ENPORA, Str. George

Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

TEACH FOR ALL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie, cărţi, publicaţii,
reviste, postere, fotografii, autocolante şi
decalcomanii, papetărie, materiale didactice,
manuale.
35 Publicitate şi servicii promoţionale
referitoare la învăţământ; servicii de plasare a
profesorilor, consiliere de recrutare, servicii
de personal.
36 Servicii de strângere de fonduri caritabile,
consiliere financiară şi de investiţii.
41 Servicii educaţionale, organizare de
întâlniri, conferinţe şi seminarii, servicii
editoriale (editare de cărţi), publicarea pe
Internet a materialelor educaţionale şi de
formare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07583
(151) 27.10.2011
(732) S.C. HOSTWAY ROMANIA

S.R.L., Str. Soldat Ştefan Velicu nr.
43, et. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

StreamPlay
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Terminale de calculator; aparate de
reproducere şi transmitere a sunetului; aparate
pentru transmiterea de semnale electronice;
emiţător de telecomunicaţii, seturi de
emiţătoare de telecomunicaţii.
35 Închirierea de spaţiu publicitar în mediile
de comunicare.
38 Servicii de transmisii televizate,
comunicarea prin reţele de fibre optice,
comunicare prin terminale de calculator,
transmiterea de mesaje şi imagini prin
intermediul computerelor, închiriere de
echipament de telecomunicaţii; organizarea
subscrierii la serviciile de telecomunicaţii
furnizate pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07609
(151) 27.10.2011
(732) ANDREI ANICUŢA ALINA, Str.

Liviu Rebreanu nr. 46-58, bl. V, sc. G,
et. 5, ap. G58, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Cabot Transfer Pricing

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07596
(151) 27.10.2011
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA 45

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260317; 270517;

270711; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii internet (crearea şi menţinerea de
site-uri web, găzduirea de site-uri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07597
(151) 27.10.2011
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA 25

(591) Culori revendicate:galben

(531) Clasificare Viena:260317; 270517;
270711; 290102;  

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

38 Telecomunicaţii.
42 Servicii internet (crearea şi menţinerea de
site-uri web, găzduirea de site-uri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07593
(151) 27.10.2011
(732) S . C .  F R O N T  P A G E

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Prof. A. Sesan nr. 12, bl. H6, et. 4, ap.
13, Judeţul Iaşi, 700046, IAŞI
ROMANIA 

(540)

ieşeni pentru ieşeni ieşenipentruieşeni.ro
 
(531) Clasificare Viena:270514; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07598
(151) 27.10.2011
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA 17

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:260317; 270517;

270711; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii internet (crearea şi menţinerea de
site-uri web, găzduirea de site-uri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07599
(151) 27.10.2011
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA 11
(591) Culori revendicate:violet
 
(531) Clasificare Viena:260317; 270517;

270711; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii internet (crearea şi menţinerea de
site-uri web, găzduirea de site-uri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07600
(151) 27.10.2011
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA 8

(591) Culori revendicate:albastru
 
(531) Clasificare Viena:260317; 270517;

270711; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii internet (crearea şi menţinerea de
site-uri web, găzduirea de site-uri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07584
(151) 27.10.2011
(732) S.C. VIOVIN PROD SERV S.R.L.,

Str. Ştefan cel Mare nr. 55, judeţul
Vrancea, , ODOBEŞTI ROMANIA 

(540)

Vinoteca Domneasca Odobesti
 (531) Clasificare Viena:070101; 090110;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (vin).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07585
(151) 27.10.2011
(732) S.C. CHANSON BELLE S.R.L., Str.

Sulfinei nr. 49, ap. 1, judeţul Călăraşi,
910156, CĂLĂRAŞI ROMANIA 

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

(540)

Chanson belle

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270510; 290112;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07601
(151) 27.10.2011
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEGA 6
(591) Culori revendicate:roşu, roz
 (531) Clasificare Viena:260317; 270517;

270711; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii internet (crearea şi menţinerea de
site-uri web, găzduirea de site-uri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07618
(151) 28.10.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

nr. 18, bl. 3 bis, sc.1, et. 2, ap. 7,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOVE TIME
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Deodorant cameră, şerveţele igienice, spray
mobilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07619
(151) 28.10.2011
(732) PIETREANU CORNEL RADU,

Prelungirea Ghencea nr. 253 E, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) NAPU AURELIAN MIHAI, Str.
Ciocârliei nr. 32, bl. D24, sc. 1, et. 7,
ap. 42, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VACANŢA MUZICALĂ
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07633
(151) 28.10.2011
(732) S.C. ROM-FUNGHI S.R.L., Str.

General Dragalina nr. 18, ap. 2,
Judeţul Arad, 310132, ARAD
ROMANIA 

(540)

ROM-FUNGHI Colectam calitate

(591) Culori revendicate:maro, galben
 
(531) Clasificare Viena:051105; 250119;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi cereale,
necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi
legume proaspete; seminţe, plante şi flori
naturale; mâncare pentru animale, malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07620
(151) 28.10.2011
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

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

(540)

WELCOME LAS FIERBINTI

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu,
galben, maro, crem, alb, negru, verde,
gri

  
(531) Clasificare Viena:010125; 240105;

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

clase:
9 Film cinematografic; casete video, discuri
compacte (audio-video); benzi video.
14 Brelocuri.
16 Caiete, agende, post-it; articole de
papetărie; mape de birou; pungi de ambalaj
din hârtie sau material plastic.
18 Umbrele; mape pentru documente; genţi.
25 Mănuşi, pulovere; tricouri; şepci; articole
de îmbrăcăminte; articole pentru acoperirea
capului.
26 Insigne din alte materiale, exceptând cele
preţioase.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi

video).
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site-uri
web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07634
(151) 31.10.2011
(732) S.C. BIOMED S.R.L., Bdul. Matei

Basarab nr. 8-10, bl. P+8, parter,
Ialomiţa, , SLOBOZIA 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)

biomed

(591) Culori revendicate:verde-turcoaz
mediu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou: publicitate on-line într-o reţea
computerizată; import-export; organizare de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale şi
publicitare; toate acestea în legătură cu
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serviciile medicale.
44 Servicii medicale; stomatologie, asistenţă
medicală, servicii de medicină la distanţă,
servicii de sănătate, servicii de bănci de sânge,
servicii de aromoterapie; servicii de chirurgie
estetică, servicii de fecundare in vitro. servicii
de îngrijire a bolnavilor, servicii de
inseminare artificială, servicii de asistenţă la
naştere, servicii de psihologie, servicii de
optică,servicii spitaliceşti, fizioterapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07623
(151) 28.10.2011
(732) CASA DE AJUTOR RECIPROC A

SALARIATILOR DIN RATB
INSTITUTIE FINANCIARA
NEBANCARA, Str. Virgiliu nr. 15,
ap. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAR RATB IFN

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260518; 270504;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07635
(151) 28.10.2011
(732) DOBRICA DUMITRU, Sat Crâng

nr. 18, Jud. Buzău, , PATARLAGELE
ROMANIA 

(540)

STRADA Buzău COTIDIAN LOCAL
INDEPENDENT

(591) Culori revendicate:roşu magenta,
albastru, bej

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

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.
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 07638
(151) 28.10.2011
(732) S.C. TEMAD CO S.R.L., Şos.

Cristianului nr. 12, Judeţul Braşov,
500053, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

KARRO

(591) Culori revendicate:alb, albastru
 
(531) Clasificare Viena:011524; 260418;

261113; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07636
(151) 28.10.2011
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ,
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)

Zdrovital
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07624
(151) 28.10.2011
(732) ONLINE VIDEO PRODUCTION

S.R.L., Str. Surorilor 9-15, bl. A2, sc.
B, ap. 58, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

12 MESE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; programe de emisiuni tv.
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;
crearea menţinerea de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07628
(151) 28.10.2011
(732) VIPER PAZA SI PROTECTIE

S.R.L., Str. Andrei Şaguna nr. 9, jud.
Olt, 235200, CARACAL ROMANIA

(540)

PAZA SI PROTECTIA VIPER

(531) Clasificare Viena:031123; 240109;
240115;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07625
(151) 28.10.2011
(732) ROAS OVIDIU, Str. Hasdeu nr. 2;

Jud. Satu Mare, 440017, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

SOFIA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07637
(151) 28.10.2011
(732) S.C. NATURA S.R.L., Sat Sarbi,

Judeţul Vrancea, , TIFESTI
ROMANIA 

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

(540)

DOMENIUL PANCIU
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
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flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, în
special vinuri spumante cu fermentare în
butelii cu denumire de origine controlată din
arealul PANCIU.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07629
(151) 28.10.2011
(732) S.C. MUSSE TRADE S.R.L., Str.

Bariera Vilcii nr. 215, jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

MUSSE
 

(531) Clasificare Viena:260408; 260418;
270502; 270504;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07639
(151) 28.10.2011
(732) S.C. BESTJOBS RECRUTARE

S.A., Str. Mihai Eminescu nr. 48, et. 1,
judeţ Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

BestDeals
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
compilare de reclame pentru pagini web pe
Internet; creare de anunţuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web; compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare pe pagini
web de Internet; furnizare de informaţii
comerciale, inclusiv de informaţii furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată,
prin pagini web de Internet; servicii de
informaţii, publicitare şi promovare în
domeniul afacerilor, prestate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau prin pagini
web pe Internet; comercializare de pagini
principale pe Internet; pregătire de pagini
publicitare pe suporturi imprimate şi
electronice; furnizare de spaţiu pe site-uri web
pentru promovare de produse şi servicii;
trimiterea vizitatorilor de site-uri web Ia
furnizorii de produse şi servicii; prestare de
servicii de publicitate, marketing şi promovare
on-line, din baze de date computerizate sau de
pe Internet (inclusiv site-uri web); publicitate
on-line pe o reţea informatică; difuzare de
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anunţuri publicitare şi materiale publicitare;
curier publicitar; închirierea de spaţii
publicitare; punerea la zi a materialelor
publicitare; căutare şi culegere de date şi de
informaţii în fişiere informatice; închirierea de
timpi de publicitate on-line; procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată; sondaje de opinie; diseminare
de informaţii despre oferte de produse şi
servicii; informaţii statistice, organizare de
expoziţii în scop comercial; servicii plasare şi
recrutare de personal şi informaţii asupra
locurilor de muncă; anunţuri cu locuri de
muncă; consiliere privind căutarea unui loc de
muncă; informaţii asupra cererilor de locuri de
muncă, ordonare, selectare şi clasificare a CV
solicitanţilor de locuri de muncă, evidenţa
interviurilor; gestionarea locurilor de muncă,
ofertelor şi solicitărilor în acest domeniu şi a
personalului care se ocupă de aceasta;
consultanţă în domeniul serviciilor de
recrutare personal, de angajări; editare;
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
42 Servicii de internet; (furnizare, prelucrare
şi asigurare de module interactive pe Internet);
prelucrare şi prezentare de informaţii prin
intermediul Internetului; construirea unei
platforme de Internet pentru comerţul
electronic; conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice);
proiectare de pagini web, inclusiv proiectare
de pagini web pentru utilizare pe Internet;
proiectare şi furnizare de pagini principale şi
pagini web; creare de pagini stocate pe suport
electronic pentru servicii on-line şi Internet
(pagini world wide web); instalare de pagini
web pe Internet pentru terţi (găzduire web);
servicii de proiectare de pagini web;
compilare de pagini web pe Internet; creare şi
dezvoltare de pagini (site-uri) web; proiectare
şi furnizare de pagini web; proiectare şi
compilare de pagini web; creare, proiectare şi

dezvoltare de pagini web pe Internet;
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe Internet; instalare de pagini web pe
Internet, inclusiv pentru terţi; design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru Internet; proiectare,
desen şi redactare la comanda de pagini web
pentru o reţea globală de calculatoare; creare,
proiectare, redactare şi actualizare de pagini
web pentru terţi; proiectare grafică, desen şi
redactare la comandă pentru compilare de
pagini web pe Internet; servicii de liste
alfabetice şi tematice pentru localizare de
persoane, locuri, organizaţii, numere de
telefon, pagini web şi adrese de poştă
electronică; creare de pagini pentru reţele
(pagini principale); creare, dezvoltare,
perfecţionare şi adaptare de programe de
prelucrare a datelor şi/sau fişierelor de date
(inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi; proiectare de pagini
Internet pentru terţi; creare de pagini
principale pentru terţi; creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare;
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare;
furnizare de pagini principale şi/sau adrese
poştale electronice pentru terţi; creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, găzduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare şi exploatare de site-uri web
pentru terţi şi găzduire, gestionarea de site-uri
web în general şi pentru terţi; creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, găzduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare şi exploatare de site-uri web de
Internet; servicii de site-uri web şi de site-uri
de internet; servicii de portaluri pentru site-uri
web; gestionare, asistenţă tehnica şi creare de
staţii web; găzduire de site-uri web ale terţilor
pe un server, pentru o reţea globală de
calculatoare; creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare de
site-uri web; dezvoltare de site-uri web pentru
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şi/sau incluzând facilitarea managementului
integrat al cărţilor de credit; servicii de
consultanţă în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării paginilor web;
servicii de consiliere în domeniul serverelor
de world wide web (www); servicii de
consiliere în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării site-urtlor web şi
servicii on-line; consultanţă profesională şi
asistenţă pentru crearea de site-uri web statice
şi dinamice; furnizare de programe de
calculator în reţele de date, în special pe
Internet şi world wide web; servicii prestate
de un furnizor de servicii de Internet, şi anume
programare pentru soluţionarea problemelor
locale specifice de Internet, redactare de
scrisori personale şi în special redactare de
scrisori personale pe Internet şi/sau world
wide web; furnizarea accesului public şi privat
la calculatoare, calculatoare personale,
Internet şi world wide web; consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, Internetului şi
site-urilor web; consultanţă în probleme legate
de relaţiile de muncă; servicii ştiinţifice şi
tehnologice, servicii de cercetare şi creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07621
(151) 28.10.2011
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

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

(540)

CEVA BUN DE LA VIAŢĂ

(591) Culori revendicate:gri, albastru, negru

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

clase:
9 Casete video; film cinematografic; discuri
compacte (audio-video); benzi video.
16 Publicaţii periodice, ziare, reviste, cărţi,
albume, cataloage, pliante, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi
video).
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site-uri
web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07626
(151) 28.10.2011
(732) MOREL BOLEA, Şos. Arcu nr. 71,

bl. T10, sc. A, et. 3, ap. 13, Jud. Iaşi,
700135, IAŞI ROMANIA 

(540)

Kasta Morrely
 
(531) Clasificare Viena:240105; 240108;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole vestimentare, încălţăminte,
accesorii vestimentare, creaţii vestimentare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive si culturale; organizare de festivaluri,
spectacole, evenimente culturale şi artistice,
evenimente mondene, concursuri mondene,
festivaluri de modă, evenimente de modă,
prezentări de modă, spectacole de modă,
teatru de modă, teatru de păpuşi şi marionete,
activităţi cultural-artistice, expoziţii,
concursuri de frumuseţe, concursuri de miss,
concursuri de modă, preselecţii, concursuri,
castinguri, caravane, turnee, competiţii
artistice, petreceri mondene; proiecte şi
programe de training internaţionale, europene,
naţionale în domenii ca drepturile omului,
democraţie, leadership, dezvoltare sustenabilă,
proiecte şi campanii educaţionale la nivel de
mase, campanii de advocacy şi lobby, proiecte
culturale, interculturale, multiculturale; şcoli,
grădiniţe, educaţie nonformală, centre

culturale, şcoli de vară, seminarii, cursuri,
training-uri, stagii de formare, programe
educaţionale, programe de instruire,
specializare şi formare profesională în
domeniul showbizz-ului, modei, artelor
spectacolului, organizare spectacole,
evenimente şi festivaluri, leadership, ştiinţe
comportamentale aplicate (ştiinţe experentiale
structurate), ţinută şi atitudine publică, norme
de politeţe şi eleganţă comportamentală, bune
maniere, cultivarea spiritului de echipă, limbi
străine, dans, muzică, instruire în ocupaţii din
domeniul modeling-ului, prezentări de modă,
prezentare scenică şi foto, formare formatori
de opinie; divertisment, producţie şi difuzare
muzică şi film, emisiuni televizate,
talk-show-uri, spectacole televizate, formare
modele, vedete, actori şi prezentatori,
impresariat artistic; activităţi sportive, dans
sportiv, gimnastică pentru distincţie şi
corectarea ţinutei corporale, jocuri şi
concursuri sportive, dezvoltarea dinamicii
controlate a copilului; educaţie prin
divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07622
(151) 28.10.2011
(732) S.C. TEHNO SECURITY OMEGA

S.R.L., Str. Remus Opreanu nr. 12
(camera 1), et. 1, ap. 14, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

TS OMEGA
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(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

2807; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Lucrări de instalaţii electrice.
42 Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de acestea.
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind sistemele de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07627
(151) 28.10.2011
(732) S.C. HALTERRA S.R.L., Sat

Dărmăneşti, nr. 543B, Jud. Suceava, ,
C O M U N A  DĂR MĂN E Ş T I
ROMANIA 

(540)

HALTERRA
(591) Culori revendicate:bleu
(531) Clasificare Viena:250725; 260107;

270504; 290104;  
(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;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,

conducte rigide nemetalice pentru construcţiie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07640
(151) 28.10.2011
(732) IONESCU NICOLETA, Str.

Mitropolit Filaret nr. 38, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRO.FORM.MED

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
albastru ciel, auriu (galben-portocaliu)

  
(531) Clasificare Viena:010506; 010512;

241517; 270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale veterinare de higienă, de
frumuseţe, pentru oameni şi animale; servicii
în agricultură, horticultură şi de silvicultură;
saloane de coafură, cosmetic, băi, estetică
chirurgicală, aromaterapie; consultant în
domeniul medical, farmaceutic.
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 07630
(151) 28.10.2011
(732) S.C. GENERAL TURBO S.A., Şos.

Berceni nr. 104, sector 4, 041919,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Global power with local energy

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
287C), roşu (Pantone 485C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270504;

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

clase:
7 Turbine diferite de cele pentru vehicule
terestre (turbine cu abur), motoare electrice
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
turbosuflante, turbocompresoare, pompe

energetice şi piese de schimb pentru acestea,
cuprinse în această clasă.
11 Echipamente electrice şi echipamente
pentru centrale nuclearo-electrice cuprinse în
această clasă.
35 Servicii de import-export în domeniu.
37 Servicii de instalare şi reparaţii post
garanţie pentru produsele sus-menţionate.
42 Studii, engineering, consulting, asistenţă
tehnică, analize de laborator, servicii de
informatică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07631
(151) 28.10.2011
(732) KIJNER EFIM, Str. Deceanu nr. 9,

ap. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, C.P. 42-106
BUCUREŞTI

(540)

AgroZah fertilizator natural universal

(591) Culori revendicate:verde, roşu

(531) Clasificare Viena:050316; 260418;
270504; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07632
(151) 28.10.2011
(732) BUDEANU RADU IOAN, Intrarea

Urali nr.2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAMTAM

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole pentru 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07650
(151) 31.10.2011
(732) GHITA COSTIN, Sat Tătărani nr.

21A, jud. Prahova, , BĂRCĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

Bogdan Dragan

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:020123; 030907;

260118; 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.
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07662
(151) 31.10.2011
(732) RINDFLEISCH KARL HEINZ, Str.

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

(540)

Oktoberfest Satu Mare
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07660
(151) 01.11.2011
(732) S.C. MED-TELESYSTEMS S.R.L.,

Str. Daniel Danielopolu nr. 40A 44C,
corp C, et. 5, camerele M1-M9,
Incinta Hotelului Ramada Nord, sector
1, 014134, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Med TeleSystems

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:030101; 270509;

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

clase:
10 Dispozitive medicale portabile.
38 Difuzare de programe a serviciilor
medicale (servicii de telemedicină). 
44 Servicii medicale de monitorizare la
domiciliu; servicii medicale de monitorizare la
distanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07651
(151) 31.10.2011
(732) S.C. SNEWS PUBLISHING S.R.L.,

Str. Paleologu nr. 24, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ShoppingNEWS.ro

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07683
(151) 31.10.2011
(732) LUCOV STEFAN-BOGDAN, Aleea

Sănduleşti nr. 5, bl. E15, sc. 1, et. 3,
ap. 17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NEPTUNUS

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07684
(151) 31.10.2011
(732) LUCOV STEFAN-BOGDAN, Aleea

Sănduleşti nr. 5, bl. E15, sc. 1, et. 3,
ap. 17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bel mondo cucina italiana
(591) Culori revendicate:grena, portocaliu,

alb, vernil
 
(531) Clasificare Viena:050320; 110104;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07652
(151) 31.10.2011
(732) S.C. BON HUMOR CAFE S.R.L.,

Str. Crângului nr. 25, Comuna
Baloteşti, Jud. Ilfov, , SĂFTICA
ROMANIA 

(540)

Tort Design for gorgeous people
(591) Culori revendicate:maro, portocaliu

deschis

  
(531) Clasificare Viena:250105; 270509;

270511; 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.
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 07661
(151) 01.11.2011
(732) S . C .  ELECTROMEDICAL

INDUSTRIES S.R.L., Str. Ocna
Sibiu nr. 50A, sector 1, 014011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S.C. ELECTROMEDICAL
INDUSTRIES S.R.L.
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
dispozitivelor medicale portabile (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
38 Difuzare de programe a serviciilor
medicale (servicii de telemedicină). 
40 Asamblare de dispozitive medicale
portabile.
44 Servicii medicale de monitorizare la
domiciliu; servicii medicale de monitorizare
la distanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07653
(151) 31.10.2011
(732) STATE CATALIN STEFANITA,

Str. Valea Cerbului nr. 10, sector 6,
062251, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STUDENTPUB
  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07672
(151) 31.10.2011
(732) S . C .  N I E L S E N  D E S I G N

ROMANIA S.R.L., Str. Occidentului
nr. 47, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Nielsen Bainbridge
 
(531) Clasificare Viena:260401; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07642
(151) 31.10.2011
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, sat
Hărman, judeţul Braşov, , COMUNA
HĂRMAN ROMANIA 

(540)

CITOHELP
  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07654
(151) 31.10.2011
(732) BALAN ADELA, Str. Maior Băcilă

Vasile nr. 37, bl. 34, sc. 2, et. 4, ap.
45, sector 2, 022847, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Drinks Before Home
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07673
(151) 31.10.2011
(732) S . C .  N I E L S E N  D E S I G N

ROMANIA S.R.L., Str. Occidentului
nr. 47, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07674
(151) 31.10.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

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

(540)

R

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  (531) Clasificare Viena:270521; 270524;

290112;  
(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 07685
(151) 31.10.2011
(732) S.C. TRIGONOMETRIX S.R.L.,

Str. Aleea Echităţii nr. 19, sc. 2, ap.
23, parter, judeţul Vrancea, 620129,
FOCŞANI ROMANIA 

(540)

Grifo - Online zi de zi!
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(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 şicercetare industrială;
proiectare şi dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07643
(151) 31.10.2011
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Keygroup. Echilibru. Siguranta. Inovatie
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă profesională în afaceri;
afaceri, asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, servicii de
consiliere pentru conducerea afacerilor,
expertize în afaceri, informaţii pentru afaceri,
investigaţii pentru afaceri, date referitoare la

afaceri, informaţii şi sfaturi pentru
consumatori, difuzarea de anunţuri publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare, publicitate on line printr-o
reţea computerizată, publicare de texte
publicitare, prezentare de produse, prelucrare
de texte; relaţii publice, studiul pieţei, vânzări,
promovarea vânzărilor pentru terţi.
42 Creare şi întreţinere siteuri web; dezvoltare
hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; consiliere în
proprietate industrială şi intelectuală precum
şi servicii de supraveghere în aceste domenii,
servicii juridice referitoare la înregistrarea
numelor de domenii, licenţe de proprietate
intelectuală, mediere, arbitraj şi servicii de
arbitraj, investigaţii cu privire la antecedente
ale persoanelor, gestionare drepturi de autor,
cercetări juridice şi judiciare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07675
(151) 31.10.2011
(732) S.C. TASTY COMPANY S.R.L., Str.

Eroului nr.169, Hala B, Sat Chiajna,
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
Camolino
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(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485),
galben (Pantone 871)

  
(531) Clasificare Viena:090110; 260418;

290114;  
(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 07676
(151) 31.10.2011
(732) S.C. ANTIACOM S.R.L., Str.

Macarie nr. 5, bl. 3, sc. B, et. 3, ap. 33,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(540)

CASUTA PRICHINDEILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07677
(151) 31.10.2011
(732) S.C. HR SPECIALISTS S.R.L., Str.

Dezrobirii nr. 50, bl. P3, ap. 22, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HRS HUMAN RESPECT SOLUTIONS

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

 
(531) Clasificare Viena:020123; 260104;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07686
(151) 31.10.2011
(732) Teach For All, INC., 315 West 36th

Street,, , New York S.U.A. New York
(740) CABINET ENPORA, Str. George

Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1,
P.O. Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

TEACH FOR ROMANIA
 

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

16 Produse de imprimerie; cărţi, publicaţii,
reviste, postere, fotografii; autocolante şi
decalcomanii, papetărie;materiale didactice;
manuale.
35 Publicitate şi servicii promoţionale
referitoare la învăţământ; servicii de plasare a
profesorilor, consiliere de recrutare; servicii
de personal.
36 Servicii de strângere de fonduri caritabile,
consiliere financiară şi de investiţii.
41 Servicii educaţionale; organizare de
întâlniri, conferinţe şi seminarii; servicii
editoriale (editare cărţi); publicare pe internet
a materialelor educaţionale şi de formare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07656
(151) 31.10.2011
(732) S.C. BUDUREASCA S.R.L., Str.

Tohani, f.n., jud. Prahova, 105800,
MIZIL ROMANIA 

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

(540)

BUDUREASCA VINURI NOBILE
ROMÂNEŞTI
 
(531) Clasificare Viena:020101; 020122;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07678
(151) 31.10.2011
(732) PATRONATUL ROMAN DIN

INDUSTRIA DE MORARIT
PANIFICATIE SI PRODUSE
FAINOASE ROMPAN, Calea
Plevnei nr. 145, sector 6, 060012,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMPAN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri; material didactic sau pentru
învăţământ.
30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie; drojdie, praf de copt;
sare, condimente.
31 Produse agricole, cereale, seminţe,
mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; asistenţă în conducerea şi
administrarea afacerilor.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri.
41 Educaţie; instruire.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07679
(151) 31.10.2011
(732) S.C. BONIMA S.R.L., Poarta Schei

nr. 13, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

TURNIRUL CETATILOR
 
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07657
(151) 31.10.2011
(732) S.C. BUDUREASCA S.R.L., Str.

Tohani, f.n., jud. Prahova, 105800,
MIZIL ROMANIA 

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

(540)

DACIA SUPERIOR
 

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07680
(151) 31.10.2011
(732) MASTERANGE ROMANIA

S.R.L., Şos. Nordului nr. 24-26, sector
1, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

DAILY BASICS

(591) Culori revendicate:verde
 
(531) Clasificare Viena:260418; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07687
(151) 31.10.2011
(732) C O S T I N  C L A U D I U

CONSTANTIN, Str. Fabrica de
Cărămidă nr. 1A, Vila 59, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Esenţe naturale eco, bio, organic
 
(531) Clasificare Viena:050311; 270507;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de cosmetică, parfumerie, îngrijire,
corporală (cu excepţia transportului lor) în aşa
fel încât consumatorul să le vadă şi să le
cumpere în mod comod, atât în magazine cât
şi on-line.
38 Servicii de comunicaţii, transmitere de
mesaje, servicii de internet (site de vânzări on
line).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07681
(151) 31.10.2011
(732) WAVE PHARMA LIMITED, 6

Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
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)

REVISAN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07682
(151) 31.10.2011
(732) NEGESCU ANCA, Aleea Arinii

Dornei nr. 16, bl. 14, sc. C, et. 3, ap.
42, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SLOWAHOLIC
 
(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 07658
(151) 31.10.2011
(732) FUNDATIA POST PRIVATIZARE,

Calea Plevnei, nr. 46-48, corp A-B, et.
1-2,sect. 1, 010233, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

schoolforstartups ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde deschis
(pantone 374C), verde închis (pantone
7489C), negru (hexachrome Black C)

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07659
(151) 31.10.2011
(732) TUCA MARIUS, Str. Neagoe Vodă

nr. 18-22, bl. 6/2, sc. A, ap. 3, sector
1, 013964, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

bpt Biblioteca Pentru Toţi
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a cărţilor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41 Servicii de editare de cărţi; servicii oferite
de biblioteci.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07644
(151) 31.10.2011
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Keypi by KEYGROUP

(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă profesională în afaceri;
afaceri, asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, servicii de consiliere
pentru conducerea afacerilor, expertize în
afaceri, informaţii pentru afaceri, investigaţii
pentru afaceri, date referitoare la afaceri,
informaţii şi sfaturi pentru consumatori,
difuzarea de anunţuri publicitare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare, publicitate on line printr-o reţea
computerizată, publicare de texte publicitare,
prezentare de produse, prelucrare de texte;
relaţii publice, studiul pieţei, vânzări,
promovarea vânzărilor pentru terţi.
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42 Creare şi întreţinere siteuri web; dezvoltare
hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; consiliere în
proprietate industrială şi intelectuală precum
şi servicii de supraveghere în aceste domenii,
servicii juridice referitoare la înregistrarea
numelor de domenii, licenţe de proprietate
intelectuală, mediere, arbitraj şi servicii de
arbitraj, investigaţii cu privire la antecedente
ale persoanelor, gestionare drepturi de autor,
cercetări juridice şi judiciare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07645
(151) 31.10.2011
(732) SIRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21 A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Keylegal by KEYGROUP

(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; consultanţă profesională în afaceri;
afaceri, asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, servicii de consiliere
pentru conducerea afacerilor, expertize în
afaceri, informaţii pentru afaceri, investigaţii
pentru afaceri, date referitoare la afaceri,
informaţii şi sfaturi pentru consumatori,
difuzarea de anunţuri publicitare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare, publicitate on line printr-o reţea
computerizată, publicare de texte publicitare,
prezentare de produse, prelucrare de texte;
relaţii publice, studiul pieţei, vânzări,
promovarea vânzărilor pentru terţi.
42 Creare şi întreţinere siteuri web; dezvoltare
hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; consiliere în
proprietate industrială şi intelectuală precum
şi servicii de supraveghere în aceste domenii,
servicii juridice referitoare la înregistrarea
numelor de domenii, licenţe de proprietate
intelectuală, mediere, arbitraj şi servicii de
arbitraj, investigaţii cu privire la antecedente
ale persoanelor, gestionare drepturi de autor,
cercetări juridice şi judiciare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07648
(151) 31.10.2011
(732) S.C. SOCIETATEA EXPERTILOR

TEHNICI SET TIMIS S.A., Str.
Giuseppe Verdi, bl. 6A, sc. A, et. 1,
ap. 5, jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

S.C. SET SOCIETATEA EXPERTILOR
TEHNICI TIMIS S.A. ROMANIA

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

  
(531) Clasificare Viena:010110; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07649
(151) 31.10.2011
(732) S.C. MOTORCENTER S.R.L., Şos.

Odai nr. 33-37, 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)

verdina

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C), negru

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050313;

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

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule 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.
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 şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; inclusiv strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a produselor incluse in
clasele 7, 8, 11, 12 (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă si să le
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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; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională in afaceri;
expertiză in afaceri; informaţii despre afaceri;
investigaţii pentru afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; estimări referitoare la afaceri;
afişaj; agenţii de import-export; agenţii de
informaţii comerciale; analiza preţului de
cost; difuzare de anunţuri publicitare; servicii
de achiziţionare pentru terţi; asistenţă in
conducerea si managementul afacerilor;
servicii de audit; închiriere de automate de
vânzare; prelucrare administrativă pentru
cereri de mărfuri; servicii pentru compararea
preţurilor; compilarea informaţiilor in fişiere
electronice; compilaţii statistice; prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul; informaţii si
sfaturi comerciale pentru consumatori;
decorarea vitrinelor pentru magazine;
distribuire de eşantioane; distribuire de
materiale publicitare; organizare de expoziţii
si târguri in scopuri comerciale sau
publicitare; facturare; gestionarea de fişiere
informatice; închiriere de material publicitar;
inchiriere de spaţii publicitare; închiriere de
timp publicitar in mijloacele de comunicare;
vânzare la licitaţie; servicii de manechine in
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; studii de piaţa; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
televizată; publicitate radiofonică; servicii de
revista presei; promovarea vânzărilor pentru
terţi; promovarea bunurilor si serviciilor
pentru terţi; publicitate pentru magazine si
reţele de magazine, mall-uri, servicii de
reparaţii si instalaţii; promovarea bunurilor si
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 de discount-uri ori
promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros si en detail, mall-uri; servicii de card de
loialitate; gestionarea unui program de
reducere pentru a permite participanţilor să
obţină reduceri la bunuri şi servicii prin
utilizarea unui card de membru cu discount.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07646
(151) 31.10.2011
(732) HANGANU STELA CARMEN, Şos.

Nicolina nr. 31, bl. 968, sc. A, et. 8,
ap. 23, , IAŞI ROMANIA 

(540)

Sanfactor

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

 (531) Clasificare Viena:260409; 270504;
290114;  

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; studii din domeniul biotehnologiei. 
44 Servicii medicale, stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07718
(151) 01.11.2011
(732) S.C. ABISEEA S.R.L., Bd. Dacia, nr.

153-155, parter, sect. 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

eb experimental bar

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:040502; 040515;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07699
(151) 01.11.2011
(732) S.C. SILVAROM BAIA MARE

S.R.L., Bdul. Independenţei nr. 64,
Judeţul Maramureş, 430071, BAIA
MARE ROMANIA 

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

(540)

YVETTE DESIGN
  

(531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Produse din lemn, mobilier, rame.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 20 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07690
(151) 01.11.2011
(732) S.C. ITACO INTERNATIONAL

S.R.L., B-dul. Basarabia nr. 250,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTIONDEGALA

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

3 Creme; loţiuni; uleiuri esenţiale; cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07719
(151) 01.11.2011
(732) CHIORAN STELIAN, Str. Jocului

nr. 16/10, et. 3, Judeţul Satu Mare, ,
SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

miidefloriart
 

(531) Clasificare Viena:050521; 260418;
270504; 270524;  

(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, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului;

articole de bijuterie executate manual cu
design propriu din pastă ceramică tip fimo
combinate cu pietre semipreţioase, perle
naturale, elemente cristale swarovschy şi alte
materiale decorative cuprinse în această clasă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 14 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
organizarea de târguri şi expoziţii în scop
publicitar şi comercial, import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07709
(151) 01.11.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 86,
Complex Smart Expo - Construct,
Stand B16, B17, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

DETAIL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07700
(151) 01.11.2011
(732) WIDECOM SOL S.R.L., Str.

Nicolae Constantinescu nr. 10, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Read My Card
 

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

9 Aplicaţie software pentru telefoanele mobile
de tip smartphone.
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 07710
(151) 01.11.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 86,
Complex Smart Expo - Construct,
Stand B16, B17, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ELLINO
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07691
(151) 01.11.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

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

(540)

Cheltuieşti mai puţin, cumperi mai mult
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07720
(151) 01.11.2011
(732) ASOCIATIA PHILSON YOUNG,,

Str. Vaespasian nr. 26, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Salut Cultura!

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07711
(151) 01.11.2011
(732) USTUROI ANDREI, Str. 1

Decembrie 1918 nr. 99B, jud. Neamţ,
6 1 0 2 1 3 ,  P I A T R A  N E A MŢ
ROMANIA 

(540)

FLINT
 

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(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 07701
(151) 01.11.2011
(732) BNS SMART MEDIA S.R.L., Str.

Turturelelor nr. 11A, bl. C, et. 5,
Modulul 18, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PAGINA INTAI
 

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07721
(151) 01.11.2011
(732) S.C. MASS MEDIA ROMANIA DE

MAINE, Şoseau Berceni nr. 24, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

spiru haret fm 103,4

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:011509; 011523;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07702
(151) 01.11.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Folk fără vârstă
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07692
(151) 01.11.2011
(732) S.C. VALAHIA SECURITY

SERVICES S.R.L., Str. Darniciei nr.
52, et. 1, cam. 3, sector 5, 051098,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VALAHIA SECURITY SERVICES

(591) Culori revendicate:albastru închis,
bleu, alb

  

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
260118; 290113;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizări de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07703
(151) 01.11.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mişcarea de sănătate
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07722
(151) 01.11.2011
(732) ASOCIATIA ROMANA PENTRU

RECICLARE - ROREC, Şos.
Fabrica de Glucoză nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PATRULA DE RECICLARE

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
300 C), verde (pantone 356 C), gri,
olive, verde deschis, alb

  
(531) Clasificare Viena:010125; 040504;

240115; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07704
(151) 01.11.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 86,
Complex Smart Expo - Construct,
Stand B16, B17, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MEDUSA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07705
(151) 01.11.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 86,
Complex Smart Expo - Construct,
Stand B16, B17, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MEDUSA GABRIELLE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07706
(151) 01.11.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 86,
Complex Smart Expo - Construct,
Stand B16, B17, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MEDUSA ISABELLA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07723
(151) 01.11.2011
(732) S . C .  P R E M I U M

ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Agricultori nr. 16, sector 2, ,
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)

Attraction club-SWINGERS CLUB FOR
THE SEXUAL ELITE intimate seductive
sophisticated

(591) Culori revendicate:mov
 
(531) Clasificare Viena:011509; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07707
(151) 01.11.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 86,
Complex Smart Expo - Construct,
Stand B16, B17, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ZIPPERS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07708
(151) 01.11.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., B-dul Voluntari nr. 86,
Complex Smart Expo - Construct,
Stand B16, B17, judeţul Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ALL SUN
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07724
(151) 01.11.2011
(732) KAMARIDIS STEEL LIMITED,

Kefallinias 3, Agios Athanasios,, P.C:
4107, LIMASSOL CIPRU 

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

(540)

ISO SYSTEM

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;

materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07693
(151) 01.11.2011
(732) BRATU ADRIAN, Str. Vămii nr. 5,

ap. 39, judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

Floraria Olandeza By Master florist Irene
van der Geest

(591) Culori revendicate:roşu închis

  
(531) Clasificare Viena:050503; 270501;

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

clase:
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31 Produse agricole, horticole, forestiere,
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.
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.
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 07725
(151) 01.11.2011
(732) KAMARIDIS STEEL LIMITED,

Kefallinias 3, Agios Athanasios,, P.C:
4107, LIMASSOL CIPRU 

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

(540)

TOP SYSTEM

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse

metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07694
(151) 01.11.2011
(732) S.C. 2B INTELLIGENT SOFT

S.R.L., Aleea Alexandru nr. 20A, et.
1, biroul nr. 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BAHA PARTY

(591) Culori revendicate:cyclam, negru

(531) Clasificare Viena:020301; 090110;
260118; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07712
(151) 01.11.2011
(732) BALOCCO S.P.A. INDUSTRIA

DOLCIARIA, Via S. Lucia, 51, ,
FOSSANO (CUNEO) ITALIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

BALOCCO
  

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

30 Făină şi preparate pe bază de cereale,
pâine, cozonac, biscuiţi, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, drojdie, praf de
copt.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07695
(151) 01.11.2011
(732) S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,

Splaiul Unirii, nr. 6, bl. B3A, et. 2,
cam. 4, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb, gri
 
(531) Clasificare Viena:160105; 250105;

290114;  
(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 07696
(151) 01.11.2011
(732) S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,

Splaiul Unirii, nr. 6, bl. B3A, et. 2,
cam. 4, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:160105; 250105;

290114;  
(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 07697
(151) 01.11.2011
(732) S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,

Splaiul Unirii, nr. 6, bl. B3A, et. 2,
cam. 4, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru, gri
 
(531) Clasificare Viena:160105; 250105;

290114;  
(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 07713
(151) 01.11.2011
(732) BRICEAG I. VASILE ALIN, Str.

Aleea Botorani nr. 15, bl. V49, sc. 1,
et. 1, ap. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL ROMAN DE
PSIHOLOGIE JUDICIARA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicare şi distribuire de
lucrări în domeniu cu scop publicitar; servicii
de editare de lucrări în domeniu.
41 Servicii de editare de cărţi în domeniul
psihologiei judiciare; organizarea de cursuri
de formare profesională, conferinţe,
simpozioane, manifestări cu caracter ştiinţific
şi profesional în domeniu.
42 Activităţi de cercetare-dezvoltare în
domeniul de psihologie judiciară şi în
evaluarea comportamentului prin tehnica
poligraf; implementarea de proiecte de
dezvoltare în domeniu; laboratoare de
cercetare experimentală, aplicaţii practice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07698
(151) 01.11.2011
(732) MIRCEA VIRGINIA, Str. Virgil

Madgeanu nr. 25 A, corp C, ap. 12,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) TARANU ANDREI, Calea Văcăreşti
nr. 276 A, bl. 63, sc. A, ap. 12, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MIŞCAREA PENTRU O NAŢIUNE
CIVICĂ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07714
(151) 01.11.2011
(732) S.C. ROMDRIL S.R.L., Str. George

Enescu nr. 16, jud. Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)

ROMDRIL for strong foundations

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:071520; 270510;

270511; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07715
(151) 01.11.2011
(732) S.C. HUNSAL S.R.L., Str.

Progresului nr. 28, jud. Hunedoara, ,
HAŢEG ROMANIA 

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

(540)

NIRVANA CENTER

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

  (531) Clasificare Viena:050521; 260116;
290115;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07716
(151) 01.11.2011
(732) S.C. PRUTUL S.A., Str. Ana Ipatescu

nr. 12, judeţul Galaţi, 800223,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

APROZAR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07717
(151) 01.11.2011
(732) S . C .  W H I T E  S T A R

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Odobeşti nr. 11, bl. T1, sc. B, et. 13,
ap. 161, sector 3, 032154,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

White Star communication a journey
beyond your dreams

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
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 (531) Clasificare Viena:031101; 040303;
270515; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07752
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

HEALTH FIBER
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07753
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

PRO-MOBILIS
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07754
(151) 02.11.2011
(732) S.C. CENTRUL DE PAZA C.P.N.

S.R.L., Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6,
bl. 304, sc. A, ap. 20, camera 4,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

CENTRU DE PAZA C.P.N.
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(591) Culori revendicate:albastru, bleu, alb
(531) Clasificare Viena:030716; 240109;

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

clase:
38 Servicii ale dispeceratelor de monitorizare
a sistemenor de protecţie şi alarmare
împotriva efracţiei.
45 Servicii de pază obiective, bunuri, valori şi
consultanţă în domeniu; servicii de pază a
transporturilor de bunuri şi valori şi
consultanţă în domeniu; servicii de protecţie
personală specializată, gardă de corp şi
consultanţă în domeniu; servicii de anchete şi
supraveghere referitoare la siguranţa
persoanelor şi colectivităţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07727
(151) 02.11.2011
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, sect. 2, 021409,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

I LIKE IT

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270510; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

16 Publicaţii, periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; educaţie; divertisment; activităţi
culturale; jocuri şi concursuri; organizare de
spectacole, petreceri, evenimente.
42 Servicii de creare şi întreţinere de siteuri
web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07735
(151) 02.11.2011
(732) S . C .  T E L E C O R

COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Mitropolit Andrei Saguna nr. 5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

telpay

(591) Culori revendicate:galben (pantone
1235C)

(531) Clasificare Viena:260201; 270502;
290112;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
38 Comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07728
(151) 02.11.2011
(732) S.C. GRAFTEX PRODCOM

S.R.L., Str. Litovoi Voievod nr. 15,
sector 2, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

B BIGOTTI
 

(531) Clasificare Viena:270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor clasei 25 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07755
(151) 02.11.2011
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

Timişoara, nr.26Z, Clădirea Anchor
Plaza, et.11, Corp B, Biroul 11B01 şi
et.12, Corp A, Biroul 12A01, sector 6,
061331, BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Mall Curier

(531) Clasificare Viena:030717; 100310;
260118;  

(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
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aparate cu preplată; case de marcat, 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.
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,
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; consultan ţă
profesională în afaceri; expertiza 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 urmărire şi
monitorizare a mărfurilor; cumpărarea de
mărfuri pentru alţii; 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 de texte
publicitare; publicitate on-line; publicitate
televizată; servicii de achiziţii pentru alţii;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii
de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru produsele şi serviciile
incluse în clasele 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42,
45; publicitate pentru servicii de curierat,
transport şi livrare; publicitate pentru
magazine şi reţele de magazine, mall-uri,
magazine on-line; promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin distribuirea de carduri
de discount; publicitate pentru servicii de
shopping personalizate; promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare; promovarea vânzării de bunuri
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şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin oferirea de discount-uri
ori promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail, mall-uri, magazine on-line;
servicii de card de loialitate; gestionarea unui
program de reducere pentru a permite
participanţilor să obţină reduceri la bunuri şi
servicii prin utilizarea unui card de membru
cu discount; servicii de birou pentru urmărirea
şi localizarea fluxurilor de mărfuri; curier
publicitar.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
inclusiv servicii de shopping personalizat,
pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07729
(151) 02.11.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

CONTOUR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07757
(151) 02.11.2011
(732) PADURE GHEORGHE, Str.

Ialomicioarei nr. 8, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TOUCH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07736
(151) 02.11.2011
(732) S.C. MED EHO ASCON IMPEX

S.R.L., B-dul. Camil Ressu nr. 1, bl.
14B, sc. 2, et. 1, ap. 42, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Unique Dental Spa
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură; servicii
medicale în specialitatea medicină dentară
inclusiv servicii de igienă, spa şi frumuseţe
dentară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07730
(151) 02.11.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

DISCERN
 

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

34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus; ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători

incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07758
(151) 02.11.2011
(732) PADURE GHEORGHE, Str.

Ialomicioarei nr. 8, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ARENA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07731
(151) 02.11.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

ELEVATE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07745
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

TAMOTENT-LIFE POTENT
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07732
(151) 02.11.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

SOBRANIE SUPREME

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07765
(151) 02.11.2011
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

expertarom

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

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice pentru conservarea
alimentelor; produse de uz industrial pentru
frăgezirea, pentru afumarea cărnii; cartofi
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(făină de uz industrial), acid citric; produse de
uz industrial pentru stimularea coacerii;
produse de demulare; emulgatori;
emulsifianţi; preparate enzimatice de uz
industrial; enzime de uz industrial; făină de uz
industrial; gluten cu excepţia celor pentru
papetărie sau menaj; îndulcitori artificiali;
lecitină; substanţe chimice pentru conservarea
alimentelor; zaharină.
2 Coloranţi pentru alimente; coloranţi pentru
băuturi şi bere; caramel (colorant alimentar);
malţ caramelizat; coloranţi pentru unt;
coloranţi pentru lichioruri; roşu de cosenila;
şofran (colorant); zahăr ars (colorant
alimentar); negru de fum (pigmenţi).
3 Produse aromatice (uleiuri esenţiale - arome
pentru băuturi; arome pentru prăjituri); uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri eterice; esenţa de
mentă (uleiuri esenţiale).
29 Amestecuri cu conţinut de grăsime pentru
tartine; băuturi pe bază de lapte; chipsuri;
gasime de cocos, ulei şi unt de cocos; compot
de mere; fructe confiate; crochete alimentare;
frişcă; jeleuri şi pulpă de fructe; fructe
congelate, conservate; fructe zaharisite; fructe
conservate în alcool; conserve de fructe; felii
de fructe; salată de fructe; fulgi de cartofi;
gemuri; gelatină şi geluri de uz alimentar;
grăsimi şi jeleuri comestibile; grăsimi
alimentare; iaurt; produse lactate; margarină,
marmelade, miez şi ulei de palmier; migdale
măcinate; nuci preparate; pectine de uz
alimentar; prafuri de ouă; preparate pentru
supă de legume; ulei de rapiţă comestibil;
smântână; stafide uscate; preparate pentru
supe; unt; cremă de unt; unt de arahide; zer;
uleiuri comestibile; zer.
30 Agenţi de îngroşare pentru gătit; amidon
de uz alimentar; arahide şi produse de
cofetărie pe bază de arahide; preparate
aromatice de uz alimentar; arome altele decât
uleiurile esenţiale; arome pentru prăjituri
altele decât uleiurile esenţiale; arome pentru
prăjituri; arome pentru băuturi; băuturi pe

bază de cacao, de cafea, de ceai, de ciocolată;
bicarbonat de sodiu pentru gătit; biscuiţi;
bomboane; brioşe; budinci; produse din cacao;
arome de cafea; ceai; ciocolată; cremă de ouă
englezească; caramele; lianţi pentru cârnaţi;
sosuri de carne; preparate din cereale; fulgi de
cereale uscate; chifle; decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri; turtă dulce; dulciuri; dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; esenţe
pentru alimentaţie cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale; faină
alimentară; făină de grâu; fondante; frişca şi
produse pentru stabilizat frişca; produse de uz
alimentar pentru frăgezit carne; fursecuri;
gheaţă comestibilă; glucoză şi gluten de uz
alimentar; iced tea; îndulcitori naturali; mentă
pentru utilizare în cofetărie; îngheţată;
îngheţată de iaurt; lianţi pentru îngheţată;
migdale şi pastă de migdale; prafuri pentru
îngheţată; jeleuri de fructe; ketch-up; cacao cu
lapte; cafea cu lapte; ciocolată cu lapte; extras
de malţ pentru alimentaţie şi biscuiţi de malţ;
marţipan; pâine; produse de panificaţie; paste
pentru patiserie; paste alimentare; paste pentru
prăjituri; pişcoturi; plăcinte; prăjituri şi prafuri
pentru prăjituri; prăjiturici uscate; praline;
pricomigdale; produse de cofetărie; produse
de cofetărie pe bază de migdale; sosuri pentru
salate; sandvişuri; şerbeturi; sosuri pentru
condimente; tarte; arome şi înlocuitori de
vanilie; vanilie; vanilina; zahăr.
31 Produse agricole şi cereale, necuprinse în
alte clase; premixuri din cereale; fructe şi
legume proaspete; malţ; tarate de cereale şi de
grâu.
32 Băuturi/băuturi din fructe fără alcool;
extracte din fructe fără alcool; esenţe şi prafuri
pentru fabricarea băuturilor; preparate pentru
fabricarea băuturilor efervescente; siropuri
pentru băuturi; băuturi izotonice; băuturi
nealcoolice; băuturi nealcoolice pe bază de
miere; băuturi pe bază de zer; cocteiluri fără
alcool; pastile, prafuri efervescente şi esenţe
pentru prepararea băuturilor; sucuri de fructe;
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limonade/siropuri pentru limonade/băuturi;
nectaruri de fructe; sarsaparilla; sorbeturi.
33 Extracte de fructe cu alcool; băuturi
alcoolice cu excepţia berii; esenţe şi extracte
alcoolice; băuturi alcoolice cu conţinut de
fructe; bitter; lichioruri; băuturi aperitiv,
distilate, spirtoase; cocktailuri; alcooluri şi
lichioruri digestive; rachiu; rom; visinată;
votcă; whisky.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultantă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07733
(151) 02.11.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

SOBRANIE REFINE
 

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

34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus; ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;

tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07759
(151) 02.11.2011
(732) S.C. LIEB BENZ OIL COMPANY

LTD S.R.L., Str. Nouă 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)

BRAND PARTNER Distribuitor Produse
Petroliere
 
(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 07746
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

STRESS RELAX
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07747
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

EUSOMNIA
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07760
(151) 02.11.2011
(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)

DEALER DISTRIBUITOR PRODUSE
PETROLIERE
 
(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 07737
(151) 02.11.2011
(732) MATEI ADRIAN, Str. Drumul Negru

nr. 42B, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI

(540)

metro
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(531) Clasificare Viena:200701; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; cărţi,
materiale tipărite, publicaţii, imprimate;
produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase).
35 Servicii de redactare, editare, publicaţii,
materiale tipărite.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de publicare,
inclusiv publicare on-line; editare de cărţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07748
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

ANDRO-MAX

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07766
(151) 02.11.2011
(732) FUNDATIA PROAM EVENTS, Str.

Rabat nr. 21, sector 1, 011835,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Jocurile liceelor
 
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
folosesc la acoperirea capului.
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.
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 07761
(151) 02.11.2011
(732) STOICA ADRIAN, Str. Mercur nr. 7,

sc. C, ap. 19, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

LISSCOM
 

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07767
(151) 02.11.2011
(732) FUNDATIA PROAM EVENTS, Str.

Rabat nr. 21, sector 1, 011835,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Olimpiada liceelor
  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
folosesc la acoperirea capului.
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 11/2011/44

(210) M 2011 07749
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

URISTOP
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07734
(151) 02.11.2011
(732) S.C. COMPLEX HERASTRAU

S.A., Şos. Nordului nr. 7-9, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

COMPLEX HERĂSTRĂU

(591) Culori revendicate:verde închis,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:010104; 020123;
270502; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
administrarea hotelurilor, afaceri, difuzarea de
anunţuri publicitare, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare,
publicitate on line printr-o reţea
computerizată; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Creare şi întreţinere siteuri web.
43 Servicii de alimentaţie publică, în special
restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07762
(151) 02.11.2011
(732) STOICA ADRIAN, Str. Mercur nr. 7,

sc. C, ap. 19, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

LISSCOM NECESAR IN ORICE
ANOTIMP
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(591) Culori revendicate:cărămoziu,
albastru, verde, roşu

(531) Clasificare Viena:011505; 011515;
070124; 071522; 120311; 290114;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07738
(151) 02.11.2011
(732) MATEI ADRIAN, Str. Drumul Negru

nr. 42B, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
Str. Griviţa nr. 37E, Jud. Ilfov
OTOPENI

(540)

booki şi bucurii

(591) Culori revendicate:roşu, roz, albastru,
verde, mov, alb, gri

 (531) Clasificare Viena:270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice,
fotografice, cinematografice, optice, şi
didactice; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07750
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

LAXOCOL

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07768
(151) 02.11.2011
(732) FUNDATIA PROAM EVENTS, Str.

Rabat nr. 21, sector 1, 011835,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIAN CORPORATE SPORTS

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

  (531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
folosesc la acoperirea capului.
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.
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 07763
(151) 02.11.2011
(732) FUNDATIA GERON, Str. Sălaj nr.

6, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Geron

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

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270502;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07739
(151) 02.11.2011
(732) POPESCU DORIN CRISTIAN,

B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 20, bl. 8,
sc. 1, ap. 32, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) IULIUS COSTACHE, B-dul Mihai
Bravu nr. 315, bl. SB, sc. A, ap. 38,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

perpetuum
 
(531) Clasificare Viena:180121; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Biciclete.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07769
(151) 02.11.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07751
(151) 02.11.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Biroul nr.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

PROSTATIN
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07740
(151) 02.11.2011
(732) MITRACHE IONEL - MARIUS,

Str. Aleea Poporului nr. 1, ap. 10, et.
4, Judeţul Hunedoara, , PETROŞANI
ROMANIA 

(540)

Cronica Văii Jiului

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

clase:
9 Pagină de internet.
35 Editare; redactare ziare.
40 Tipărire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07770
(151) 02.11.2011
(732) BARAC ION ADRIAN, Bd. Liviu

Rebreanu nr.13, bl. N2, sc. 1, et. 4,
ap.42, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ziarul economiei
  
(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
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ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07764
(151) 02.11.2011
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

ero food

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

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice pentru conservarea
alimentelor; produse de uz industrial pentru
frăgezirea, pentru afumarea cărnii; cartofi
(făină de uz industrial), acid citric; produse de
uz industrial pentru stimularea coacerii;
produse de demulare; emulgatori;
emulsifianţi; preparate enzimatice de uz

industrial; enzime de uz industrial; făină de uz
industrial; gluten cu excepţia celor pentru
papetărie sau menaj; îndulcitori artificiali;
lecitină; substanţe chimice pentru conservarea
alimentelor; zaharină.
2 Coloranţi pentru alimente; coloranţi pentru
băuturi şi bere; caramel (colorant alimentar);
malţ caramelizat; coloranţi pentru unt;
coloranţi pentru lichioruri; roşu de cosenila;
şofran (colorant); zahăr ars (colorant
alimentar); negru de fum (pigmenţi).
3 Produse aromatice (uleiuri esenţiale - arome
pentru băuturi; arome pentru prăjituri); uleiuri
esenţiale de lămâie; uleiuri eterice; esenţa de
mentă (uleiuri esenţiale).
29 Amestecuri cu conţinut de grăsime pentru
tartine; băuturi pe bază de lapte; chipsuri;
gasime de cocos, ulei şi unt de cocos; compot
de mere; fructe confiate; crochete alimentare;
frişcă; jeleuri şi pulpă de fructe; fructe
congelate, conservate; fructe zaharisite; fructe
conservate în alcool; conserve de fructe; felii
de fructe; salată de fructe; fulgi de cartofi;
gemuri; gelatină şi geluri de uz alimentar;
grăsimi şi jeleuri comestibile; grăsimi
alimentare; iaurt; produse lactate; margarină,
marmelade, miez şi ulei de palmier; migdale
măcinate; nuci preparate; pectine de uz
alimentar; prafuri de ouă; preparate pentru
supă de legume; ulei de rapiţă comestibil;
smântână; stafide uscate; preparate pentru
supe; unt; cremă de unt; unt de arahide; zer;
uleiuri comestibile; zer.
30 Agenţi de îngroşare pentru gătit; amidon de
uz alimentar; arahide şi produse de cofetărie
pe bază de arahide; preparate aromatice de uz
alimentar; arome altele decât uleiurile
esenţiale; arome pentru prăjituri altele decât
uleiurile esenţiale; arome pentru prăjituri;
arome pentru băuturi; băuturi pe bază de
cacao, de cafea, de ceai, de ciocolată;
bicarbonat de sodiu pentru gătit; biscuiţi;
bomboane; brioşe; budinci; produse din cacao;
arome de cafea; ceai; ciocolată; cremă de ouă
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englezească; caramele; lianţi pentru cârnaţi;
sosuri de carne; preparate din cereale; fulgi de
cereale uscate; chifle; decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri; turtă dulce; dulciuri; dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun; esenţe
pentru alimentaţie cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale; faină
alimentară; făină de grâu; fondante; frişca şi
produse pentru stabilizat frişca; produse de uz
alimentar pentru frăgezit carne; fursecuri;
gheaţă comestibilă; glucoză şi gluten de uz
alimentar; iced tea; îndulcitori naturali; mentă
pentru utilizare în cofetărie; îngheţată;
îngheţată de iaurt; lianţi pentru îngheţată;
migdale şi pastă de migdale; prafuri pentru
îngheţată; jeleuri de fructe; ketch-up; cacao cu
lapte; cafea cu lapte; ciocolată cu lapte; extras
de malţ pentru alimentaţie şi biscuiţi de malţ;
marţipan; pâine; produse de panificaţie; paste
pentru patiserie; paste alimentare; paste pentru
prăjituri; pişcoturi; plăcinte; prăjituri şi prafuri
pentru prăjituri; prăjiturici uscate; praline;
pricomigdale; produse de cofetărie; produse
de cofetărie pe bază de migdale; sosuri pentru
salate; sandvişuri; şerbeturi; sosuri pentru
condimente; tarte; arome şi înlocuitori de
vanilie; vanilie; vanilina; zahăr.
31 Produse agricole şi cereale, necuprinse în
alte clase; premixuri din cereale; fructe şi
legume proaspete; malţ; tarate de cereale şi de
grâu.
32 Băuturi/băuturi din fructe fără alcool;
extracte din fructe fără alcool; esenţe şi
prafuri pentru fabricarea băuturilor; preparate
pentru fabricarea băuturilor efervescente;
siropuri pentru băuturi; băuturi izotonice;
băuturi nealcoolice; băuturi nealcoolice pe
bază de miere; băuturi pe bază de zer;
cocteiluri fără alcool; pastile, prafuri
efervescente şi esenţe pentru prepararea
băuturilor; sucuri de fructe; limonade/siropuri
pentru limonade/băuturi; nectaruri de fructe;
sarsaparilla; sorbeturi.
33 Extracte de fructe cu alcool; băuturi

alcoolice cu excepţia berii; esenţe şi extracte
alcoolice; băuturi alcoolice cu conţinut de
fructe; bitter; lichioruri; băuturi aperitiv,
distilate, spirtoase; cocktailuri; alcooluri şi
lichioruri digestive; rachiu; rom; visinată;
votcă; whisky.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultantă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07741
(151) 02.11.2011
(732) S.C. DON PEDRO S.R.L., Str.Linia

nr.14, judeţul Vâlcea, , COMUNA
BUDESTI ROMANIA 

(540)

I love my paper

(591) Culori revendicate:bleu (pantone
072C)
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 (531) Clasificare Viena:020901; 270501;
290104;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07744
(151) 02.11.2011
(732) S.C. TASTY COMPANY S.R.L., Str.

Eroului nr.169, Hala B, Sat Chiajna,
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)

Riso Bis

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485),
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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CERERE TRANSFORMARE MARCA
INTERNATIONALA IN MARCA
NATIONALA (MI 902197/29.08.2006

(210) M 2011 07617
(151) 29.08.2006
(732) R A U T A R U U K K I  O Y J ,

Suolakivenkatu 1,, 00810, HELSINKI
FINLANDA 

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

(540)

CLASSIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţie metalice; construcţii
metalice transportabile ; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06204
(151) 17.06.2005
(732) STEADFAST CAPITAL GMBH,

Myliusstr.47, 60323, FRANKFURT
AM MAIN GERMANIA 

(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)

Steadfast Capital

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Achiziţia, deţinerea şi administrarea
intereselor în companii, consultanţă
managerială, în special în domeniul fondurilor
capitalului privat şi capitalului de risc.
36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜




