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(210) M 2011 06970
(151) 07.11.2011
(732) S.C. PREFABET S.R.L., Sat

Bosanci, Str. Deal nr. 1008/10, Jud.
Suceava, , COM BOSANCI
ROMANIA 

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

(540)

Prefabet Prefabricate pentru constructii.

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

  
(531) Clasificare Viena:071120; 071501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07589
(151) 07.11.2011
(732) S.C. ING REAL ESTATE PFCEE

HOLDING S.R.L., Calea Şerban
Vodă nr. 133, Centrul Business Park,
Clădirea E, Secţiunea E2.34, et. 2,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cromatic Te răsplătim de fiecare dată!

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu,
mov, verde

  
(531) Clasificare Viena:261301; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07641
(151) 07.11.2011
(732) S.C. LE MAKIAGE NEO

PROFESSIONAL S.R.L., Str. Olari
nr. 12B, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LE-MAKIAGE NEO PROFESSIONAL
 (531) Clasificare Viena:260418; 270509;

270524;  
(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;
pasta de dinţi. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07688
(151) 08.11.2011
(732) S.C. DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA S.R.L., Str. Dealul
Viilor nr. 108, judeţul Dolj, 205400,
SEGARCEA ROMANIA 

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

(540)

DOMENIUL COROANEI SEGARCEA
IDENTITATE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Segarcea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07689
(151) 08.11.2011
(732) S.C. DOMENIUL COROANEI

SEGARCEA S.R.L., Str. Dealul
Viilor nr. 108, judeţul Dolj, 205400,
SEGARCEA ROMANIA 

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

(540)

DOMENIUL COROANEI SEGARCEA
DEMNITATE

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Segarcea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07771
(151) 09.11.2011
(732) NICOLA MARIAN, Calea Bucureşti

nr. 114, bl. U6b, sc. 1, et. 2, ap. 11,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

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

(540)

OTB OLTENIA TRAVEL & BUSINESS
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(591) Culori revendicate:roşu intens, roşu
deschis, galben intens, galben deschis,
albastru, albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:260403; 270519;

290115;  
(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; organizarea de
târguri şi expoziţii în scop publicitar şi
comercial toate acestea în legătură cu
serviciile din clasa 39.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de calatorii; servicii
oferite de o agenţie de turism cuprinse în
această clasă; servicii de transport, asistenţă
turistică, rezervare locuri de călătorie pentru
orice mijloc de transport. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07743
(151) 03.11.2011
(732) CIOCOI I. CONSTANTIN, Str.

Griviţa nr. 99A, Jud. Tulcea, 820123,
TULCEA ROMANIA 

(540)

PORT IND. MERIDIAN SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, gri, beu

(531) Clasificare Viena:030904; 030911;
260118; 290113;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; activităţi de
gardă şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07778
(151) 03.11.2011
(732) S . C .  S A L E S  M A C H I N E

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Av.
Fuica Vasile nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CU CINE TINEM?
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei M|rci nr.1 1/2011/45

(210) M 2011 07779
(151) 03.11.2011
(732) S . C .  S A L E S  M A C H I N E

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Av.
Fuica Vasile nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CU CINE TINE ROMANIA?
 

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07775
(151) 03.11.2011
(732) S.C. 4S FREDY S.R.L., Str. Victoriei

nr. 29/2, judeţul Maramureş, 430141,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

AUTENTIC FREDY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Preparate din cereale, patiserie şi cofetărie,
îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07772
(151) 03.11.2011
(732) LUPESCU CRISTINA DARIA, Str.

Intrarea Soarelui nr. 2, jud. Ilfov, ,
C O M U N A  1  D E C E M B R I E
ROMANIA 

(540)

DARYA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07780
(151) 03.11.2011
(732) COSMIN RADU MORAR, Str.

Topolovat nr. 10, bl. Td21, sc. A, et. 3,
ap.  22,  sector 6,  062074,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Choco choix

(591) Culori revendicate:maro (pantone 499
C)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270504;

270507; 290107;  
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(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07781
(151) 03.11.2011
(732) COSMIN-RADU MORAR, Str.

Topolovat nr. 10, bl. Td21, sc. A, et. 3,
ap.  22,  sector 6,  062074,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRUE ATTITUDE decorporate

(591) Culori revendicate:gri (pantone
Coolgray 10C), albastru (pantone
Reflex Blue C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07773
(151) 03.11.2011
(732) S.C. CARLYLE PROPERTIES

S.R.L., Str. Erou Iancu Nicolae nr.
145, vila 1, camera 2, jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

TAILOR MADE SERVICES
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07789
(151) 03.11.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

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

(540)

Romania tv

  
(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 07790
(151) 03.11.2011
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

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

(540)

Romania news tv
  
(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 07774
(151) 03.11.2011
(732) ROAS OVIDIU, Str. Hasdeu nr. 2;

Jud. Satu Mare, 440017, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

SOPHIA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07791
(151) 03.11.2011
(732) S.C. INDUSTRIAL SOFTWARE

S.R.L., Bdul. Mihai Viteazu nr. 2,
Judeţul Sibiu, 550365, SIBIU
ROMANIA 

(540)

indsoft intelligent industry

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

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

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07782
(151) 03.11.2011
(732) LUPSA REALINI, Str. Odobeşti

nr.1, bl.Z2, sc.2, ap.16, sector 3, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Velobay

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
 
(531) Clasificare Viena:020123; 180105;

180123; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export; regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; organizare manifestări târguri şi
expoziţii cu scop comercial.
38 Telecomunicaţii, servicii de transmitere
mesaje, comunicare prin mijloace senzoriale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de evenimente
şi manifestări cu scop cultural.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07776
(151) 03.11.2011
(732) S.C. LEO BURNETT & TARGET

S.A., Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Să facem din România o ţară în care ne
place să trăim!
 
(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei M|rci nr.1 1/2011/45

plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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
(gestiune de baze de date, programare, creare
de soft, creare şi întreţinere pagini web).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07783
(151) 03.11.2011
(732) LUCARELLI FRANCESCA

BEATRICE, Str. Prof. Dr. Anibal
Teoharie nr. 23, ap. 2, sector 5,
050674, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07777
(151) 03.11.2011
(732) S . C .  S A L E S  M A C H I N E

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Av.
Fuica Vasile nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IADMARKET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07792
(151) 03.11.2011
(732) S.C. KALENDA COM S.R.L., Str.

Şcolii nr. 16, judeţul Mureş, ,
TÂRNĂVENI ROMANIA 

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

(540)

INFINITY HOME
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(591) Culori revendicate:negru, galben

(531) Clasificare Viena:270502; 270519;
290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet cu excepţia celui
din material textil.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07784
(151) 03.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL CLINIC DE

R E C U P E R A R E
N E U R O P S I H O M O T O R I E
PENTRU COPII DOCTOR
NICOLAE ROBANESCU, Str.
Dumitru Minca nr. 40, sector 4,
041408, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

recuperarecopii

 (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.
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 07793
(151) 03.11.2011
(732) S.C. CARPATHIAN SPRINGS

S.A., str. Transilvaniei nr. 40, judeţul
Suceava, , VATRA DORNEI
ROMANIA 

(540)

IZVOARELE AQUA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07799
(151) 03.11.2011
(732) F U N D A T I A  R O M A N I A N

BUSINESS LEADERS, Str. Chitila
Pădure nr. 2 Bis, Jud. Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

ROMANIAN BUSINESS LEADERS
SUMMIT BUCUREŞTI 3-5 FEBRUARIE
2012
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

roşu, albastru marin

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07800
(151) 03.11.2011
(732) FIRUTI DORIN-LAURIAN, Aleea

Lunca Bradului nr. 1, bl. H4 bis, sc. C,
et. 3, ap. 14, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PIZZA LA METRU

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07801
(151) 03.11.2011
(732) NASTASE OCTAVIAN, Str. Verii

nr. 5A, bl. Vila 1, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

JIMMY DUB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07794
(151) 03.11.2011
(732) S.C. BARBARIAN GUARD

SECURITY S.R.L., Str. Bucium nr.
2, bl. UE, sc. A, et. P, ap. 1, camera 1,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

SERVICII PROFESIONALE DE PAZA
SI PROTECTIE BARBARIAN GUARD
SECURITY
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

galben

  
(531) Clasificare Viena:010105; 070124;

240111; 260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07795
(151) 03.11.2011
(732) S . C .  H I S T R I A

SHIPMANAGEMENT S.R.L., Str.
Oborului nr. 24, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

HISTRIA
  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07796
(151) 03.11.2011
(732) S.C. PERIND S.A., Str. Czaran Gyula

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

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

(540)

IMPREUNA PENTRU O LUME MAI
CURATA
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07797
(151) 03.11.2011
(732) S.C. LADRISI GROUP S.R.L., nr.

45, judeţul Vâlcea, , BABENI
ROMANIA 

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

(540)

ABATORUL CEPTURA Carne din tara
ta

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

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030413;

030420; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07798
(151) 03.11.2011
(732) F U N D A T I A  R O M A N I A N

BUSINESS LEADERS, Str. Chitila
Pădure nr. 2 Bis, Jud. Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

FUNDAŢIA ROMANIAN BUSINESS
LEADERS

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

 
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 07802
(151) 03.11.2011
(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)

ANCHOR IN LOVE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
inclusiv dispozitive de protecţie, de uz
personal ,  împotr iva  accidente lor ,
acumulatoare electrice; aerometre;
amplificatoare; instrumente de alarmă; anozi;
antene; maşini de numărat şi sortat bani;
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busole; programe de calculator; cartele
magnetice de identificare; compact discuri
optice; compact discuri audio şi video;
suporturi de date magnetice şi optice; desene
animate; aparate didactice; cartele magnetice;
telefoane, dispozitive hands-free pentru
telefoane; maşini de facturat; ghişee automate;
imprimante pentru calculator; programe
pentru jocuri pe computer; lentile de contact;
magneţi; maşini înregistratoare de încasat;
microfoane; modemuri; ochelari; porţi
ac ţ ionate  pr in  introducerea unei
monede/cartele pentru parcuri de maşini;
aparate pentru prelucrarea de informaţii;
programe înregistrate de operare pe calculator;
publicaţii electronice descărcabile; unităţi de
disc pentru computere; dispozitive electrice
pentru deschiderea uşilor; carduri bancare
magnetice sau codificate; aparate pentru
citirea cardurilor; carduri electronice
conţinând informaţii; carduri magnetice sau
codifîcate; carduri pentru obţinerea şi stocarea
informaţiilor; carduri de memorie; cartele
preplătite magnetice sau codificate; cartele de
telefon codificate sau magnetice; carduri de
discount magnetice sau codificate.
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); material
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; inclusiv
almanahuri; obiecte de artă gravate şi
litografiate; atlase, batiste de hârtie;
bibliorafturi; bilete; calendare; formulare;
plicuri; manuale; mape de birou; mape pentru
documente; pungi pentru cuptoare cu
microunde; multiplicatoare; publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
maşini de birou pentru închis plicuri; prosoape

de hârtie; prospecte; pungi şi cutii de ambalaj
din hârtie sau material plastic; maşini de birou
de sigilat; sigilii, ştampile; stegulete din
hârtie; tablouri; tocătoare de hârtie; felicitări;
carduri bancare (altele decât magnetice sau
codificate); carduri (altele decât magnetice sau
codificate); cartele telefonice (altele decât
magnetice sau codificate); reprezentări
grafice; reproduceri grafice; broşuri; cărţi de
vizită; cârduri de discount, altele decât cele
magnetice sau codificate; albume; flyere;
flyere publicitare; flyere conţinând diverse
informaţii; pliante; afise.
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; servicii de
abonamente la servicii de telecomunicaţii,
pentru terţi; servicii de promovare a
vânzărilor; servicii de promovare a
mall-urilor, magazinelor, reţelelor de
magazine; servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi; administrarea comercială a
licenţelor produselor şi serviciilor pentru terţi;
cercetări pentru afaceri; consultanţă pentru
conducerea afacerilor;  consultanţă
profesională în afaceri; expertiză în afaceri;
informaţii despre afaceri; investigaţii pentru
afaceri; servicii de relocare pentru afaceri;
estimări referitoare la afaceri; afisaj; agenţii
de import-export; agenţii de informaţii
comerciale; agenţii de publicitate; analiza
preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
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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; cronică 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 într-o reţea
computerizată; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii
de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru servicii de construcţii;
publicitate pentru asigurări; publicitate pentru
afaceri imobiliare; publicitate pentru magazine
şi reţele de magazine, mall-uri; publicitate
pentru bunurile şi serviciile incluse în clasele
9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45; publicitate
pentru servicii de shopping personalizat;
promovarea bunurilor şi serviciilor terţilor
prin distribuirea de carduri de discount;
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora, prin distribuirea de materiale tipărite şi
concursuri de promovare; promovarea

vânzării de bunuri şi servicii ale altora prin
acordarea de puncte de achiziţie pentru
utilizarea cardurilor de credit; promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora prin
oferirea 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; gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi;
servicii de curier publicitar; servicii de
urmărire şi monitorizare a mărfurilor;
cumpărarea de mărfuri pentru alţii; servicii de
birou pentru urmărirea şi localizarea fluxurilor
de mărfuri; servicii de card de loialitate;
servicii de vânzare la licitaţie a proprietăţilor
imobiliare; gestionarea unui program de
reducere pentru a permite participanţilor să
obţină reduceri la bunuri şi servicii prin
utilizarea unui card de membru cu discount.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; inclusiv servicii
de administrare de imobile; agenţii de
închiriere proprietăţi imobiliare; agenţii
imobiliare; servicii de cărţi de credit şi de
debit; emiterea de carduri de credit şi de debit;
servicii de emitere de cartele telefonice;
încasări de chirii; concesionari de bunuri
imobiliare; încheiere de contracte de
închiriere; estimări financiare de costuri de
reparaţii; agenţii de încasare a creanţelor;
credite pentru contracte de închiriere; curtaj în
proprietăţi imobiliare; emitere de bonuri
valorice; estimări financiare imobiliare;
estimări imobiliare; consultaţii şi informaţii în
domeniul financiar, imobiliar; servicii de
finanţare; transfer electronic de fonduri; girare
de proprietăţi imobiliare; împrumuturi cu plata
în rate ori pe bază de amanet; închirieri de
apartamente; închirieri de spaţii pentru
birouri; închirieri de proprietăţi imobiliare;
închirieri de spaţii în mall-uri; închirieri de
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exploatări agricole; împrumuturi pe bază de
ipotecă; tranzacţii financiare; servicii pentru
lichidarea unei întreprinderi; investiţii de
capital; girare de imobile; curtaj în bursă;
consultaţii şi informaţii în domeniul
asigurărilor; servicii financiare legate de
proprietăţi imobiliare; servicii de asigurări
legate de imobiliare; servicii de management
pentru proprietăţi imobiliare; servicii de
management pentru investiţii imobiliare;
cumpărarea de proprietăţi imobiliare pentru
terţi; servicii de trusturi de investiţii,
holdinguri; servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv
carduri, în ceea ce priveşte sistemele de
fidelizare a clienţilor; evaluări de proprietăţi
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
inclusiv servicii de construcţii şi reparaţii
ansambluri rezidenţiale, mall-uri, proprietăţi
imobiliare; servicii referitoare la construcţia
de clădiri, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie; servicii de închiriere de
echipamente sau material de construcţii;
servicii de reparaţii, şi anume servicii
destinate reconditionării obiectelor în urma
uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială);instalareaşirepararea
aparatelorpentrucondiţ ionareaaerului;
instalareşireparaţiide antrepozite; instalare şi
reparaţii de aparate electrice; instalare şi
reparare de ascensoare; întreţinere, reparaţii,
spălarea şi curăţarea automobilelor; instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema;
curăţarea interiorului clădirilor; construcţia
standurilor de expoziţii şi magazine;

informaţii în domeniul construcţiilor şi
reparaţiilor; supervizarea lucrărilor de
construcţii; curăţarea drumurilor; demolări de
construcţii; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţarea Ia exterior a edificiilor;
lucrări de etanşeizare; instalarea de uşi şi
ferestre; curăţarea geamurilor; instalare şi
reparaţii pentru instalaţii de încălzire; lucrări
de instalaţii; întreţinerea piscinelor; lucrări de
izolare a clădirilor; restaurări de mobilier şi
operă de artă; spălarea edificiilor în exterior;
staţii de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere); construcţii subacvatice; instalarea
şi repararea telefoanelor; lucrări de tencuire;
zidărie; lucrări de zugrăvit.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; inclusiv
servicii de curierat; distribuţie şi livrare de
bunuri, colete, scrisori; servicii de localizare şi
urmărire pentru colete, scrisori; antrepozitare;
condiţionarea produselor; informaţii în
domeniul depozitării, traficului, transportului;
depozitarea suporturilor de date sau a
documentelor stocate electronic; închirierea
de depozite; servicii de expediere; servicii de
expediţie; închirierea de locuri de parcare;
înmagazinarea; livrarea de mărfuri; livrarea de
mărfuri comandate prin corespondenţa;
mesagerie; mutări; servicii de manipulare şi
încărcare a mărfii; stocare; transport de valori;
distribuirea de ziare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; inclusiv agenţii de bilete;
servicii de animatori; agenţii de modele pentru
artişti; publicare de cărţi; servicii de casino;
studiouri de cinema; cluburi de noapte;
cluburi de sănătate; organizarea şi conducerea
de colocvii, conferinţe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiţii sportive, concursuri educative sau
de divertisment; creşe; închirierea de decoruri
pentru spectacole; servicii de discotecă;
parcuri de distracţie; divertisment radiofonic
şi televizat; exploatarea publicaţiilor on-line
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nedescarcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative; proiecţii de
filme cinematografice; servicii de procesare
de imagini digitale; jocuri on-line într-o reţea
de calculatoare; organizarea de loterii,
tombole; organizarea de baluri, de concursuri
de frumuseţe; organizarea de concerte;
planificarea de recepţii; publicare de texte,
altele decât textele publicitare; publicare
electronică on-line a cărţilor şi periodicelor;
informaţii în materie de recreere; reprezentaţii
teatrale; rezervarea de locuri pentru
spectacole; producţie de spectacole;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; reprezentaţii teatrale;
servicii pentru organizare de timp liber;
servicii de traducere; furnizarea de servicii
educaţionale pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă; locuri de joacă pentru
copii; servicii de divertisment pentru copii;
servicii educaţionale pentru copii; servicii
oferite de o grădiniţa; cluburi de sport; servicii
de cinema.
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;
inclusiv servicii de design pentru ambalaje;
arhitectură; arta grafică şi design; programare
şi consultanţă pentru calculatoare; consiliere
în domeniul construcţiilor; stabilirea de
planuri pentru construcţii; conversia datelor şi
a programelor informatice; crearea, găzduirea
şi întreţinerea site-urilor web pentru terţi;
decoraţiuni interioare; servicii de design
vestimentar; elaborarea de programe;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închiriere de calculatoare şi programe
informatice; planificare urbanistică;
proiectarea sistemelor informatice;
reconstituirea bazelor de date; stilism (estetică
industrială); studiul şi dezvoltarea de noi

produse pentru terţi; servicii de protecţie
impotriva viruşilor informatici.
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 închirierea de îmbrăcăminte;
acordarea de licenţe de proprietate
intelectuală; returnare de obiecte găsite;
servicii de pază şi protecţie; servicii de
supraveghere pentru copii mici; servicii de
shopping personalizat, pentru terţi; design
pentru centre comerciale, mall-uri, magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07785
(151) 03.11.2011
(732) SAV OANA AUGUSTA, Bd.Nicolae

Grigorescu nr. 39, bl. B5, sc. A, ap.
45, sector 3, 030442, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

im INSTITUTUL DE MARKETING

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270507; 270515;

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

clase:
16 Editarea de publicaţii; editarea, crearea şi
dezvoltarea de publicaţii specializate pe
marketing.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
pachetelor de educaţie(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; organizarea
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de activităţi pentru promovarea şi înfiinţarea
de organizaţii profesionale care să reprezinte
profesia de marketer.
41 Educaţie; instruire; consiliere, expertiză şi
suport în training de marketing; activităţi de
certificare (eliberare de diplome) în domeniul
marketingului şi comunicării prin care
profesioniştii pot accede la calificări CIM
(Chartered Institute of Marketing); editarea de
cărţi; training prin intermediul site-ului;
consiliere, expertiza şi suport în training de
marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07786
(151) 03.11.2011
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

Str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et.
P, aripa sud, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EMC magazin ECHIPAMENTE
PENTRU MĂSURARE ŞI CONTROL

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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 (substanţe de

lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse pentru a le permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
intermediul site-urilor web).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07787
(151) 03.11.2011
(732) TOMUS OCTAVIAN ION, Str.

Dornei nr. 56, sector 1, 012295,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PARASCHIV ANDREI, Str. Avrig
nr. 35, bl. 441, sc. 1, ap. 2, sector 2,
021573, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MUZEME
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator utilizate pentru
comunicarea de mesaje text prin intermediul
computerelor sau altor aparate conectate la o
reţea de calculatoare şi/sau la internet;
programe de calculator utilizate pentru
colectarea şi transmiterea în timp real printr-o
reţea de calculatoare sau/şi prin internet, de
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informaţii care identifică opere muzicale
redate pe computere sau alte aparate;
programe de calculator utilizate pentru
transmiterea sau retransmiterea, în timp real,
printr-o reţea de calculatoare şi/sau prin
internet, de conţinut audio reprezentând
muzica redată local pe computere sau alte
aparate şi recepţionareaşi redarea, în timp real,
a conţinutului audio transmis sau retransmis,
pe alte computere sau aparate.
38 Comunicaţii de mesaje text prin
intermediul computerelor sau altor aparate
conectate la o reţea de calculatoare şi/sau la
internet; transmitere, în timp real, printr-o
reţea de calculatoare sau/şi prin internet, de
informaţii care identifică opere muzicale
redate pe computere sau alte aparate;
transmitere, în timp real, printr-o reţea de
calculatoare şi/sau prin internet, de conţinut
audio reprezentând muzica redată local pe
computere sau alte aparate, pentru redarea pe
alte computere sau aparate, în timp real, a
conţinutului audio transmis.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07804
(151) 04.11.2011
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

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

(540)

BUILDERS ACADEMY
  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07805
(151) 04.11.2011
(732) POPA IULIA LOREDANA, Str.

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

(540)

BUILDERS JOBS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07788
(151) 03.11.2011
(732) S.C. EDULIB S.R.L., Str. Calea

Bucureşti nr. 43, bl. 27B, sc. 1, ap. 2,
jud. Dolj, 200675, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

CERTivity
 
(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
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marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; 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 07806
(151) 04.11.2011
(732) NICA CRISTIAN VICTOR, Str.

Rosia Montana nr. 3, bl. M20, sc. 4,
ap. 141, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NORD HIRE

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07814
(151) 04.11.2011
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

Aleea Fântânii nr. 2A, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

ANNA DELIVERY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07840
(151) 04.11.2011
(732) BRANDIENT CONSULT S.R.L.,

Str. Varşovia, nr. 4, et. 2, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BRANDIENT
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
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înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07807
(151) 04.11.2011
(732) S.C. AGROAKTUAL IMPEX

S.R.L., Judeţul Vrancea, , COMUNA
BOLOTESTI ROMANIA 

(540)

Crama Răzeşilor

(531) Clasificare Viena:070308; 190101;
270502;  

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

33 Băuturi alcoolice (vin).
39 Transport, ambalare, depozitare de vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07815
(151) 04.11.2011
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

Aleea Fântânii nr. 2A, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

ANNA EVENTS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07816
(151) 04.11.2011
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

Aleea Fântânii nr. 2A, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

PIZZA CAFE & BAR ANNA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07817
(151) 04.11.2011
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

Aleea Fântânii nr. 2A, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

TERASA ANNA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07818
(151) 04.11.2011
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

Aleea Fântânii nr. 2A, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

ANNACAFE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07819
(151) 04.11.2011
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

Aleea Fântânii nr. 2A, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

COMPLEX ANNA 1991
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07831
(151) 04.11.2011
(732) S.C. FREE STAR S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 456, judeţul Prahova,
100238, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

STRONG SEALANT
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07809
(151) 04.11.2011
(732) S.C. ABLON BUCHAREST REAL

ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.,
Bdul. Dacia nr. 153-155, et. 1, sector
2, 020057, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

PRO TOWER
(591) Culori revendicate:albastru închis, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii de ansambluri rezidenţiale, de
clădiri de birouri, de spaţii comerciale, precum
şi a serviciilor de reparaţii şi întreţinere a
acestora.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07841
(151) 04.11.2011
(732) S.C. ROWMANIA S.R.L., Calea

Rahovei nr. 196A, parter, cam 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

 
(531) Clasificare Viena:180301; 180321;

260116; 270513;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07820
(151) 04.11.2011
(732) LEMNARU CALIN MARIAN,

Aleea Fântânii nr. 2A, Jud. Gorj, ,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

HOTEL ANNA
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(531) Clasificare Viena:070124; 260416;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07810
(151) 04.11.2011
(732) S.C. PICNIC MEDIA S.R.L., Str.

Av. Radu Beller nr. 9, et. 2, ap. 8,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fishing adventures
  

(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 07832
(151) 04.11.2011
(732) S.C. SEAL SECURITY S.R.L., Str.

Cerbului nr. 24/A, judeţul Mureş,
545300, REGHIN ROMANIA 

(540)

SEAL SECURITY
  (531) Clasificare Viena:010102; 010110;

270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07842
(151) 04.11.2011
(732) S.C. TEAM AZIMUT S.R.L., Aleea

prof. Valeriu Bologa nr. 3, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

AZIMUT TEAM BUILDING



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei M|rci nr.1 1/2011/45

(591) Culori revendicate:gri, vernil

  
(531) Clasificare Viena:010125; 050313;

270502; 270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07811
(151) 04.11.2011
(732) IULIANA APETRI, Aleea Lalelelor

nr. 12, bl. 117, sc. E, ap. 6, jud.
Suceava, 720248, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

calitatea vieţii tale

(591) Culori revendicate:verde, roz
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

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

clase:

35 Distribuirea de publicaţii specifice
(broşuri, pliante, afişe, volume de autor) cu
scop publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; susţinerea de cursuri,
seminarii, workshop-uri, training-uri,
conferinţe, prelegeri, formări, atelier de lucru
specifice din domenii cât mai variate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07821
(151) 04.11.2011
(732) S.C. PILIERUL SECURITY S.R.L.,

Str. Alexandru Macedonski nr. 6,
camera 1, Sat. Visan, Jud. Iaşi, ,
COMUNA BARNOVA ROMANIA 

(540)

PILIERUL SECURITY
 
(531) Clasificare Viena:010104; 260418;

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

clase:
45 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 07812
(151) 04.11.2011
(732) S.C. VINOTROPIA S.R.L., Str.

Humuleşti nr. 6, bl. S2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MENAGE A TROIS
  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07843
(151) 04.11.2011
(732) S.C. VALENTINO CAR S.R.L., Str.

Iasoimiei nr. 3, bl. R3, sc. 2, ap. 28,
judeţul Galaţi, , GALAŢI ROMANIA

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

(540)

SAMATAXI 943
 
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
37 Service auto.
38 Dispecerat taxi.
39 Transport; închirieiri auto; ambalare şi
depozitare mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică: hoteliere,
închirieri temporare, rezervare hotel, motel,
pensiuni, camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07844
(151) 04.11.2011
(732) BIROUL NOTARIAL COSTE

STEFAN & ASOCIATII, Str. Cucu
nr. 1, bl. Tg.Cucu, sc. B, mezanin,
judeţul Iaşi, 700082, IAŞI ROMANIA

(540)

BIROUL NOTARIAL COSTE ŞTEFAN
& ASOCIAŢII
 
(531) Clasificare Viena:240109; 270116;

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

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07822
(151) 04.11.2011
(732) S . C .  M A D I R O L

INTERNATIONAL S.R.L., Calea
Floreasca, nr. 102, parter, sector 1,
014463, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COFFET

(591) Culori revendicate:maro, auriu
  
(531) Clasificare Viena:250105; 250113;

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07833
(151) 04.11.2011
(732) SEBESTYEN KINGA, Str. Fortuna

Park 1/B/603, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA-CIUC ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

KANGOOIT!
  
(531) Clasificare Viena:020316; 020317;

270502;  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care

servesc la acoperirea capului, ghete sport
special dotate cu semicercuri, arcuri, suport
talpă, talpă antiderapantă, şuruburi, turbo
(accesorii pentru încălţăminte).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; publicitate on-line, publicitate
off-line, reclamă, reclamă de televiziune,
reclamă de radio, reclamă audio-video,
prezentarea produselor şi serviciilor prin toate
mijloacele de comunicare, închiriere spaţiu
publicitar on-line şi off-line, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, activităţi sportive
organizate şi desfăşurate prin utilizarea
ghetelor sport special dotate cu semicercuri,
arcuri, suport talpă, talpă antiderapantă,
şuruburi, turbo; organizarea şi desfăşurarea de
evenimente şi spectacole sportive şi culturale;
spectacole sportive; spectacole şi evenimente
de divertisment cu caracter sportiv;
organizarea şi desfăşurarea de evenimente şi
spectacole sport prin utilizarea ghetelor sport
special dotate cu semicercuri, arcuri, suport
talpă, talpă antiderapantă, şuruburi, turbo;
înregistrare audio-video, înregistrare
audio-video a tuturor activităţilor desfăşurate
prin utilizarea ghetelor sport special dotate cu
semicercuri, arcuri, suport talpa, talpa
antiderapantă, şuruburi, turbo, spectacole şi
evenimente de divertisment.
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;
crearea şi administrarea paginilor web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07823
(151) 04.11.2011
(732) ELENA EDEN FOOD S.R.L., Str.

Stolnicul Vasile nr. 20, bl. 3, sc. 2, ap.
92, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WOK'S

(591) Culori revendicate:galben, roşu

(531) Clasificare Viena:020111; 090313;
270515; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07845
(151) 04.11.2011
(732) S.C. INVERSOLAR ENERGY

S.R.L., Str. General Vasile Milea nr.
7 7 ,  j u d .  A r a d ,  3 1 7 4 0 5 ,
VLADIMIRESCU ROMANIA 

(540)

INVERSOLAR ENERGY

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

  
(531) Clasificare Viena:260104; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07824
(151) 04.11.2011
(732) S.C. MP BANEASA PASTE S.A.,

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 52-54, et.
2, camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FUSILLI PASTA BUONA

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

  
(531) Clasificare Viena:240302; 250105;

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

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07834
(151) 04.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL MED AS

2003 S.R.L., Bd. Regina Elisabeta nr.
59, camera 4, et. 1, ap. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDAS feminis

(591) Culori revendicate:magenta, roşu,
mov, gri

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241322;

241324; 270519; 290114;  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07835
(151) 04.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL MED AS

2003 S.R.L., Bd. Regina Elisabeta nr.
59, camera 4, et. 1, ap. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDAS Sănătatea aşa cum trebuie să fie.

(591) Culori revendicate:magenta, roşu,
mov, gri

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241322;

241324; 290114;  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07825
(151) 04.11.2011
(732) S.C. VITACOM ELECTRONICS

S.R.L., str.Buna Ziua nr.FN, jud. Cluj,
400495, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

SIGUR 24 Livrare rapidă garantată

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
396C), verde (Pantone356C),turcoaz
( P a n t o n e 7 4 7 C ) ,  a l b a s t r u
(Pantone287C), bleu (Pantone 660C),
bleumarin (Pantone 2767C), argintiu
(Pantone 427C, 423C)

  
(531) Clasificare Viena:260117; 270502;

270711; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07836
(151) 04.11.2011
(732) S.C. OLIMPIA TRAVEL S.R.L.,

Str. Aurel Vlaicu nr. 76 A, judeţul
Satu Mare, , SATU MARE
ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07829
(151) 04.11.2011
(732) S.C. FREE STAR S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 456, judeţul Prahova,
100238, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) INTELECTUALL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str Alexandru
Moruzzi nr 6, bl B6, sc 2, ap 62, sector
3 BUCUREŞTI

(540)

STRONG FOAM - SPUMĂ
POLIURETANICĂ

(591) Culori revendicate:gri-roze (pantone
5215 C)

 
(531) Clasificare Viena:070302; 250119;

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

clase:
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1 Produse chimice destinate industriei; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07826
(151) 04.11.2011
(732) DUNAREANU MIHAI LUCIAN,

Str. Oltului nr. 40, ap. 12, jud. Cluj,
400600, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

SERILE FILMULUI GAY
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07827
(151) 04.11.2011
(732) DUNAREANU MIHAI LUCIAN,

Str. Oltului nr. 40, ap. 12, jud. Cluj,
400600, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

MISS TRAVESTY ROMANIA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07828
(151) 04.11.2011
(732) DUNAREANU MIHAI LUCIAN,

Str. Oltului nr. 40, ap. 12, jud. Cluj,
400600, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

MISTER GAY ROMANIA
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07830
(151) 04.11.2011
(732) S.C. FREE STAR S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 456, judeţul Prahova,
100238, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) INTELECTUALL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str Alexandru
Moruzzi nr 6, bl B6, sc 2, ap 62, sector
3 BUCUREŞTI

(540)

StrongGYPS - Glet de finisaj
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
magenta c), violet (pantone 5275 C)

  
(531) Clasificare Viena:250119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţi i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07837
(151) 04.11.2011
(732) S.C. INTERSAN PARAMED

GROUP S.R.L., Str. Prelungirea
Colentina nr. 8, Sat Mogoşoaia,
jude ţul  I l fov ,  ,  COMUNA
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

AZZARA by Pellegrini
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,

umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07838
(151) 04.11.2011
(732) S.C. FISCONT SYSTEM S.R.L.,

Str. Emil Racoviţă nr. 22A, bl. 113,
parter, sector 4, 041761, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RETEAUA MEDICALA MEDICI
APROAPE DE TINE

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020915;

270515; 290112;  
(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.
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10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07839
(151) 04.11.2011
(732) S A N O F I  A V E N T I S

D E U T S C H L A N D  G M B H ,
B r u n i n g s t r a s s e  5 0 ,  6 5 9 2 6 ,
F R A N K F U R T  A M  M A I N
GERMANIA 

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

(540)

ULTACAN
 

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

5 Preparate farmaceutice, şi anume anestezice
locale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07887
(151) 07.11.2011
(732) S . C .  A & P  I T A L I A N

PHARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Ion Câmpineanu nr. 11, et. 4, cam.
405, în incinta Union International
Business Center, sector 1, ,
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)

ECOFLORINA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Supliment alimentar de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07889
(151) 07.11.2011
(732) LAURENTIU CRISTINA, Str.

Edgar Quinet nr. 3, ap. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu 52A, ap. 1, sector 1
BUCURESTI

(540)

OUTLETPLANET
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate necuprinse în
alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07855
(151) 07.11.2011
(732) S.C. CLINICILE ICCO S.R.L., Str.

Şcolii nr. 8, Judeţul Braşov, 500059,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Cardiologie.Orice! Dar nu oricum
 
(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) destinate/i industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru

distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
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19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ ii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare 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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;

servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07856
(151) 07.11.2011
(732) CERCEL ALEXANDRU, Str.

Trestiana nr. 5, bl. 9, sc. A, et. 9, ap.
38, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALEX CERY
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07873
(151) 07.11.2011
(732) S.C. REGAL S.R.L., Scuarul Mircea

cel Bătrân nr. 8, bl.K, et. 4, judeţul
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

VALCEA UNU TELEVIZIUNEA DE
VÂLCEA
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(531) Clasificare Viena:270517; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Difuzare de programe de televiziune. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07857
(151) 07.11.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CARTIGENERE

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07888
(151) 07.11.2011
(732) LAURENTIU CRISTINA, Str.

Edgar Quinet nr. 3, ap. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu 52A, ap. 1, sector 1
BUCURESTI

(540)

MINIPRIX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, ca şi agriculturii,
horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în
stare brută, materiale plastice în stare brută;
îngrăşăminte pentru sol; compoziţii
extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura
metalelor; produse chimice destinate
conservării alimentelor; substanţe substanţe
tanante; adezivi (materiale de lipit) pentru
scopuri industriale.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări, fitile.
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
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pentru sugari; plasturi, materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi sârme metalice (cu excepţia
celor electrice), articole de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; case de
bani; produse metalice necuprinse în alte
clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); utilaje pentru
agricultură altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, 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 şi reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice; distribuitoare
automate şi mecanisme pentru aparate cu
preplată; case înregistratoare, maşini de
calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; aparate
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru suturi.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, 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.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozibili; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate necuprinse în
alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole de 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 ambalare (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinşi în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi

sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07858
(151) 07.11.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CAVIT
  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07859
(151) 07.11.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

HEPATOPROTECT

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07860
(151) 07.11.2011
(732) MATEI NICOLAE, Str. Nuferilor

nr.8, bl.35 EST, sc.C, et.1, ap.47, Jud.
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

LITORAL TV
 
(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 07874
(151) 07.11.2011
(732) S.C. MIGRATORY DATA

SYSTEMS S.R.L., Str.Tabacului nr.
1, bl. 253, tronson 1, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

Migratory

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

 
(531) Clasificare Viena:241521; 260416;

270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07861
(151) 07.11.2011
(732) MATEI NICOLAE, Str. Nuferilor

nr.8, bl.35 EST, sc.C, et.1, ap.47, Jud.
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

MEDIA EST VISION
 
(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 07862
(151) 07.11.2011
(732) MATEI NICOLAE, Str. Nuferilor

nr.8, bl.35 EST, sc.C, et.1, ap.47, Jud.
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

DOBROGEA TV
 
(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 07863
(151) 07.11.2011
(732) MATEI NICOLAE, Str. Nuferilor

nr.8, bl.35 EST, sc.C, et.1, ap.47, Jud.
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

TV LITORAL
 
(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 07846
(151) 07.11.2011
(732) STAND EXPO S.R.L., Str. Ramuri

Tei nr. 20, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STAND EXPO FROM STANDARD TO
STAND ART

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1797
C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07882
(151) 07.11.2011
(732) S.C. CO & CO CONSUMER 2002

S.R.L., Str. Luceafărului nr. 12, ap. 1,
sector 5, 050859, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

YONG KANG GINSENG TONIC

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

 
(531) Clasificare Viena:050314; 250119;

261112; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive, vitamine şi minerale,
toate aceste produse fiind pe bază de ginseng.
16 Materiale promoţionale şi publicitate
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(tipărituri).
29 Fructe uscate.
30 Ceai, băuturi pe bază de ceai; musli.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 05,29,30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07847
(151) 07.11.2011
(732) MORARESCU NICOLAE, Str.

Soveja nr. 118, bl. DR 35, ap.12, et. 3,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CarnavalulPrimaverii
 
(531) Clasificare Viena:040521; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07883
(151) 07.11.2011
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

online BUSINESS SCHOOL

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:090705; 210104;

240113; 270502;  
(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 07848
(151) 07.11.2011
(732) MORARESCU NICOLAE, Str.

Soveja nr. 118, bl. DR 35, ap.12, et. 3,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

www.winterparty.ro WINTER PARTY
 
(531) Clasificare Viena:020502; 020525;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07884
(151) 07.11.2011
(732) S.C. DON OVIDIU S.R.L., Str.

Gabroveni nr. 12, sector 3,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

fire club

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:011505; 270501;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, în special
baruri şi alte activităţi legate de servirea
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07864
(151) 07.11.2011
(732) MATEI NICOLAE, Str. Nuferilor

nr.8, bl.35 EST, sc.C, et.1, ap.47, Jud.
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

RADIO LITORAL
(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 07865
(151) 07.11.2011
(732) S.C. TRATTORIA DON VITO

RISTORANTE S.R.L., Str. Iarba
Câmpului nr. 36, parter, camera 2,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Trattoria Don Vito Ristorante

(591) Culori revendicate:alb, verde, auriu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 260114;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07849
(151) 07.11.2011
(732) MORARESCU NICOLAE, Str.

Soveja nr. 118, bl. DR 35, ap.12, et. 3,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

HIPHOPFESTwww.hiphopfest.ro
 
(531) Clasificare Viena:020107; 020122;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07850
(151) 07.11.2011
(732) MORARESCU NICOLAE, Str.

Soveja nr. 118, bl. DR 35, ap.12, et. 3,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

banchetul.ro
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(531) Clasificare Viena:040515; 090110;

270507; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07851
(151) 07.11.2011
(732) MORARESCU NICOLAE, Str.

Soveja nr. 118, bl. DR 35, ap.12, et. 3,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Morra
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07852
(151) 07.11.2011
(732) S.C. CLASS MEDIA S.R.L., Str.

Teatrului nr. 1-2, Judeţul Bihor,
410020, ORADEA ROMANIA 

(540)

TIMPUL PAMANTULUI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Difuzare programe rtv.
41 Divertisment; activităţi sportive-culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07866
(151) 07.11.2011
(732) S.C. FORJA ROTEC S.R.L., Aleea

Industriilor nr. 12 "HALA FORJA",
judeţul Buzău, , BUZĂU ROMANIA

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

(540)

Forja Rotec
(591) Culori revendicate:maro, gri
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; aceste servicii pot fi
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare sau prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07875
(151) 07.11.2011
(732) S.C. S & L SECURITY S.R.L. - D,

Str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 99,
judeţul Bacău, 600269, BACĂU
ROMANIA 

(540)

S L SECURITY

(591) Culori revendicate:verde, roşu, gri, alb
 
(531) Clasificare Viena:010102; 240107;

240115; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07853
(151) 07.11.2011
(732) S.C. EXIMTUR S.R.L., Str. Nichita

Stănescu nr. 16, judeţul Cluj, *, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

SENIORI IN ROMANIA
 
(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 pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07867
(151) 07.11.2011
(732) DRUMEN CORNEL, Calea

Severinului nr. 56, judeţul Gorj,
210170, TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

IG Grupul de firme INMELCON SC
INMELCOM PROD S.A.

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07854
(151) 07.11.2011
(732) MANEA RADU-ANDREI, Intrarea

Dunării nr. 9C, Jud. Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

SALES+ your tailor-made CRM

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

(531) Clasificare Viena:241314; 270509;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07868
(151) 07.11.2011
(732) S.C. BRK SYSTEMS S.R.L., Str.

Dealul Spirei nr. 21, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;  
(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 07869
(151) 07.11.2011
(732) S.C. DISERTUS S.R.L., Str. Turbinei

nr. 1A/26, judeţul Maramureş, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Lucky Seven 7 Sală de jocuri
 
(531) Clasificare Viena:090110; 260117;

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

clase:
41 Exploatarea sălilor de jocuri.
43 Cafenele, baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07877
(151) 07.11.2011
(732) S.C. INTEGRA S.R.L., Str.

Cartierului nr. 2, 2A, 2B, Judeţul
Ilfov, , CHITILA ROMANIA 

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

(540)

La tramvai
  (531) Clasificare Viena:270509; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07878
(151) 07.11.2011
(732) S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.,

B-dul Mihai Eminescu nr. 193, judeţul
Botoşani, , BOTOŞANI ROMANIA 

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

(540)

CAFE NAR
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(591) Culori revendicate:roşu, grena

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07879
(151) 07.11.2011
(732) ENACHE MIHAELA ,  Str .

Drumeţului nr. 1 bis, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPERATORI ECONOMICI,
VERIFICAŢI-VĂ LEGALITATEA!
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07880
(151) 07.11.2011
(732) QUEISSER PHARMA GMBH &

CO. KG, Schleswiger Strasse 74,
24941, FLENSBURG GERMANIA 

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

(540)

Spermaktiv
 

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

5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice şi
alimente de uz medical; vitamine,
oligoelemente, minerale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07881
(151) 07.11.2011
(732) S.C. EGO MEDIA S.R.L., Str. Barbu

Delavrancea nr. 53, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MEMOBRANDS UNFORGETTABLE
IDEAS
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 (531) Clasificare Viena:260418; 270502;
270519;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07870
(151) 07.11.2011
(732) S.C. TOP GEL PROD S.R.L., Str.

Aeroportului nr. 120, Judeţul Dolj, ,
CÂRCEA ROMANIA 

(540)

Top Milk

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 240
C)

  
(531) Clasificare Viena:050520; 260118;

270507; 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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07871
(151) 07.11.2011
(732) S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L.,

Str. N. Romanescu nr. 157, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

POLICAR

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
273C), galben (Pantone 123C), gri

 
(531) Clasificare Viena:270503; 270524;

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07872
(151) 07.11.2011
(732) S.C. DISERTUS S.R.L., Str. Turbinei

nr. 1A/26, judeţul Maramureş, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

777 Cafe
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(531) Clasificare Viena:260417; 260418;
270711;  

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

41 Exploatarea sălilor de jocuri.
43 Cafenele, baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07886
(151) 07.11.2011
(732) P F A  S E V I A N U  C O R A

CRISTIANA, Str. Trâmbiţaşului nr.
26B, jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

ATELIERELE HĂRNICIEI
 
(531) Clasificare Viena:030503; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07915
(151) 08.11.2011
(732) S.C. BERG BANAT S.R.L., Calea

Sagului nr. 143, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

BERG BANAT

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:241521; 260418;

270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07894
(151) 08.11.2011
(732) TYMBARK-MWS Sp. z o.o. S.K.A.,

Tymbark 156, 34-650, TYMBARK
POLONIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07901
(151) 08.11.2011
(732) S.C. MAR DE BRAN S.R.L., Str.

Ilieni nr. 24, Sat Sohodol, Judeţul
Braşov, 507027, COMUNA BRAN
ROMANIA 

(740) C R I S T I N A  ( S P I R I D O N )
CONSTANTINESCU, Str. G.
Garibaldi nr. 4, sc.E, et.1, ap.60, sector
2, Bucuresti BUCURESTI

(540)

MĂR de BRAN

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

 
(531) Clasificare Viena:050713; 260418;

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

clase:
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07916
(151) 08.11.2011
(732) S.C. URIEL COMPANY S.R.L., Str.

Octavian Cocărăscu nr. 72, sector 1,
011294, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOnatura Sănătate pentru tine!
www.bionatura.ro

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde

  
(531) Clasificare Viena:210321; 260116;

270509; 290112;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07895
(151) 08.11.2011
(732) S.C. GLINA S.A., Intr. Abatorului nr.

5, Jud. Ilfov, , COMUNA GLINA
ROMANIA 

(540)

MANDY FOODS 9 Mări COMORILE
APELOR

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:060301; 060314;

270509; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07896
(151) 08.11.2011
(732) S.C. ITC MEDIA INFO WEB

S.R.L., Al. Bacău nr. 4, bl. H9, sc. 1,
ap. 12, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TELECOST
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07917
(151) 08.11.2011
(732) S . C .  V I N T E R R A

INTERNATIONAL S.A., Str. Latina
nr. 22, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Maison Hariton
  
(531) Clasificare Viena:051325; 060708;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
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comerciale, import, export, reclamă.
39 Transport, depozitare, ambalare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07918
(151) 08.11.2011
(732) S.C. VREAU BILET S.R.L., Str.

Moise Nicoară nr. 18, ap. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

URSUL CARPATIN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07902
(151) 08.11.2011
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

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

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

(540)

APOXELL

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

5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanţă activă imatinib, din grupa
farmaceutică a agenţilor antineoplazici
inhibitori de protein-kinaza. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07897
(151) 08.11.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

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

(540)

HELIOS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Deodorant cameră, şerveţele igienice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07898
(151) 08.11.2011
(732) S.C. BIOTERRA S.R.L., Str. Ferma

nr. 1, judeţul Alba, 517275,
COMUNA DOSTAT ROMANIA 

(540)

BIOTERRA DOSTAT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07908
(151) 08.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39A. sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

REGINA MARIA Centrul Naţional de
Medicină Materno-Fetală şi Fertilitate
 
(531) Clasificare Viena:241317; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07899
(151) 08.11.2011
(732) S.C. TABASCO LIGHTING S.R.L.,

Aleea Aviator Stalpeanu nr. 11-12,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tabasco lighting
 
(531) Clasificare Viena:050521; 270502;

270503;  
(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;
garduri fier forjat, porţi fier forjat, grilaje fier
forjat, balustrade scări fier forjat, balustrade
balcon fier forjat, copertine fier forjat,
mobilier fier forjat, articole gradină fier forjat,
corpuri de iluminat fier forjat, alte efemente
de fier forjat..
42 Creare şi menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07919
(151) 08.11.2011
(732) S.C. CORVETTE S.R.L., Str.

Lemnarilor nr. 14/8, jud. Harghita,
535600, ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

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

(540)

TOROCKOI G legTejesebb Laptissima!
 
(531) Clasificare Viena:090110; 190108;

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

clase:
29 Lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă profesională în afaceri;
afaceri, asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, 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, relaţii publice, studiul pieţei,
vânzări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07891
(151) 08.11.2011
(732) TARUS MEDIA S.R.L., Bd. 1 Mai,

nr. 16, bl. 16S14, sc. 1, et. 2, ap. 27,
sect. 6, 061631, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07903
(151) 08.11.2011
(732) GRIGORE GEORGE VASILE, Str.

Paraului nr. 12, Judeţul Ilfov, ,
MĂGURELE ROMANIA 

(540)

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN
ROMANIA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 07900
(151) 08.11.2011
(732) S.C. COTNARI S.A., Judeţul Iaşi,

707120, COTNARI ROMANIA 
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

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

(540)

COTNARI-BINECUVÂNTARE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07920
(151) 08.11.2011
(732) S.C. FREE STAR S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 456, judeţul Prahova,
100238, PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Alexandru
Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc.2, ap.62,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

BITUZOL Mastic bituminos pentru
hidroizolaţii cu aplicare la cald

(591) Culori revendicate:galben
 
(531) Clasificare Viena:011515; 011521;

270519; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07921
(151) 08.11.2011
(732) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC,

1700 East St. Andrew Place, P.O. Box
25162, 92705-4933, SANTA ANA
S.U.A. CALIFORNIA

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

(540)

ELLIPS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Instrumente chirurgicale oftalmologice;
dispozitive manuale folosite în timpul
intervenţiei chirurgicale de cataractă şi
vitrectomie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07904
(151) 08.11.2011
(732) S.C. DVD PLANET S.R.L., Str.

Teliţa nr.3, bl.70, sc.1, et.2, ap.14,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HIFI REPUBLIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07905
(151) 08.11.2011
(732) S.C. DVD PLANET S.R.L., Str.

Teliţa nr.3, bl.70, sc.1, et.2, ap.14,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DVDPLANET the next hi-fi civilization

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270503;

270524; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07909
(151) 08.11.2011
(732) K N O R R - N A H R M I T T E L

A K T I E N G E S E L L S C H A F T ,
Bahnhofstrasse 19, CH-8240,
THAYNGEN ELVETIA 

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

(540)

DĂ GUST VIEŢII

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
29 Extracte din carne; conserve (preserved),
supe şi supe/ciorbe (buillons) inclusiv
supe/ciorbe (buillons) sub forma de pastă şi
supe/ciorbe (bouillons) sub formă granulată;
fructe şi legume conservate, uscate şi gătite;
supe instant, deshidratate şi congelate;
supe/ciorbe (stock) inclusiv granule, paste şi
cubuleţe pentru supe/ciorbe; amestecuri
pentru sosuri (gravy mix); piureuri inclusiv
piureuri de tomate (bulion), paste inclusiv
paste de tomate şi paste de ierburi (herbs
pastes); murături; gustări şi mâncăruri instant
tip gustare (snack meals and instant snack
foods); mâncăruri gata pentru a fi gătite;
produse alimentare gătite şi conservate; feluri
de mâncare răcite şi congelate (chilled and
frozen ready meals); feluri de mâncare gata
preparate şi feluri de mâncare instant.
30 Glazuri; produse pentru garnisirea supelor
(soup garnishing) şi anume crutoane, biscuiţi,
ierburi şi combinaţii ale acestora; produse
pentru aromatizare şi pentru asezonat
(seasonings) inclusiv cele sub formă de pudră
deshidratată şi pastă; marinate; paste; cocă;
amestecuri pentru sosuri (gravy mix); tortilia
pentru taco (taco shells); tortilia şi tăiţei; orez;
paste făinoase inclusiv paste făinoase
umplute; biscuiţi; pâine indiană subţire şi
crocantă prăjită (poppadoms); sosuri (sauces),
inclusiv cele sub formă congelată, umedă şi
uscată; amestecuri de sosuri (sauces)
deshidratate; feluri de mâncare răcite şi
congelate (chilled and frozen ready meals);
gustări şi mâncăruri instant tip gustare (snack
meals and instant snack foods); amestecuri
gata pentru a fi folosite pentru pregătirea
mâncărurilor şi a sosurilor; mâncăruri gata
pentru a fi gătite; mâncăruri de orez şi
mâncăruri de cartofi; produse alimentare
uscate, gătite şi conservate; feluri de mâncare
gata preparate şi feluri de mâncare instant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07906
(151) 08.11.2011
(732) S.C. PREFACOMIN S.A., jud.

Argeş, , Schitu-Goleşti ROMANIA 

(540)

Sport's CLAY

(591) C u l o r i
revendicate:portocaliu-cărămiziu,
galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020108; 260418;

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

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
metal).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07907
(151) 08.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Centrul Naţional de Medicină
Materno-Fetală şi Fertilitate
 
(531) Clasificare Viena:241317; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07910
(151) 08.11.2011
(732) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A., 16,

A v e n u e  P a s t e u r ,  L - 2 3 1 0 ,
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:010307; 010318;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment, şi anume,
concepţie, creaţie, producţie şi prezentare de
spectacole de teatru; concepţie, creaţie,
producţie, distribuţie şi prezentare de lucrări
audio-vizuale; producţia de spectacole de
teatru multimedia; servicii de casino. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07911
(151) 08.11.2011
(732) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A., 16,

A v e n u e  P a s t e u r ,  L - 2 3 1 0 ,
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 

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

(540)

CIRQUE DU SOLEIL
 
(531) Clasificare Viena:010307; 010318;

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

clase:
41 Servicii de divertisment, şi anume,
concepţie, creaţie, producţie şi prezentare de
spectacole de teatru; concepţie, creaţie,
producţie, distribuţie şi prezentare de lucrări
audio-vizuale; producţia de spectacole de
teatru multimedia; servicii de casino. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07912
(151) 08.11.2011
(732) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A., 16,

A v e n u e  P a s t e u r ,  L - 2 3 1 0 ,
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 

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

(540)

CIRQUE DU SOLEIL
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment, şi anume,
concepţie, creaţie, producţie şi prezentare de
spectacole de teatru; concepţie, creaţie,
producţie, distribuţie şi prezentare de lucrări
audio-vizuale; producţia de spectacole de
teatru multimedia; servicii de casino. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07892
(151) 08.11.2011
(732) M E L O D Y  A U D I O

INTERNATIONAL, 3451 Lunar
Court, 93030, OXNARD S.U.A. CA

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

(540)

Planet Audio
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(531) Clasificare Viena:260116; 260201;
260418;  

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

9 Componente audio pentru vehicule, şi
anume receptoare stereo AM/FM,
c a s e t o f o a n e ,  c o m p a c t  d i s c
playere,amplificatoare, egalizatoare, boxe şi
crossover-e electronice (filtre audio
electronice), speaker-e, monitoare video şi de
televiziune; aparate DVD; computere de
navigare pentru automobile; sisteme de
navigare prin satelit, şi anume de poziţionare
globală (GPS); precum şi părţi ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07893
(151) 08.11.2011
(732) M E L O D Y  A U D I O

INTERNATIONAL, 3451 Lunar
Court, 93030, OXNARD S.U.A. CA

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

(540)

PLANET AUDIO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Componente audio pentru vehicule, şi
anume receptoare stereo AM/FM,
c a s e t o f o a n e ,  c o m p a c t  d i s c
playere,amplificatoare, egalizatoare, boxe şi
crossover-e electronice (filtre audio
electronice), speaker-e, monitoare video şi de
televiziune; aparate DVD; computere de
navigare pentru automobile; sisteme de
navigare prin satelit, şi anume de poziţionare
globală (GPS); precum şi părţi ale acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07913
(151) 08.11.2011
(732) S.C. PRESIDENT FORCE

SECURITY S.R.L., Str. Cornelia nr.
8, parter, ap. 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PFS PRESIDENT
 
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază. 
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţi de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07914
(151) 08.11.2011
(732) RAITARU IONUT DANIEL, Str. 23

August nr. 55, bl. 55, sc. 2, et. 1, ap.
13, judeţul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

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

(540)

RTV

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07963
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SMITHFIELD PROD S.R.L.,

Str. Polonă (Abatorul Freidorf) nr. 4,
parter, birou 7, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

CARNE PORC ORIGINAL COMTIM
ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne procesată, mezeluri
proaspete, uscate, afumate, semipreparate din
carne, amestecuri din carne şi legume
congelate, mâncare gătită, extracte din carne,
jeleuri din carne, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07954
(151) 09.11.2011
(732) S.C. CONCEPT REAL ESTATE

ADVISER S.R.L., Str. Doinei nr.
78B, sc. 1, ap. 25, Sat Fundeni,
Judeţul Ilfov, 077085, COMUNA
DOBROIEŞTI ROMANIA 

(540)

FUNDENI RESIDENCE

(591) Culori revendicate:galben (pantone
123 C), portocaliu (pantone 151 C),
roşu (pantone 207 C), negru (pantone
process black)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07964
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SMITHFIELD PROD S.R.L.,

Str. Polonă (Abatorul Freidorf) nr. 4,
parter, birou 7, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

CARNE PORC comtim ROMANIA

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne procesată, mezeluri
proaspete, uscate, afumate, semipreparate din
carne, amestecuri din carne şi legume
congelate, mâncare gătită, extracte din carne,
jeleuri din carne, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07956
(151) 09.11.2011
(732) DINU EMIL CISMARESCU, Str.

Ion Mihalache nr. 47, bl. 16A, sc. A,
ap. 17, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LA FERMA

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07965
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SMITHFIELD PROD S.R.L.,

Str. Polonă (Abatorul Freidorf) nr. 4,
parter, birou 7, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

comtim
(591) Culori revendicate:negru, roşu
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne procesată, mezeluri
proaspete, uscate, afumate, semipreparate din
carne, amestecuri din carne şi legume
congelate, mâncare gătită, extracte din carne,
jeleuri din carne, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; vânzare en gros şi en detail a cărnii
şi a produselor din carne.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07955
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ALLTUR S.R.L., Str.

Brandusilor nr. 7, bl. G3, sc. 1, et. 4,
ap. 17, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ALLTUR agentul tau de turism

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Reviste, publicaţii, materiale promoţionale,
rapoarte, buletine.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţia comercială, lucrări
de birou, toate în legătură şi cu clasele de
servicii 16, 39, 41, 42, 43.
39 Transport; organizarea de călătorii.
41 Educa ţ ie ,  instruire,  act ivi tăţ i
culturale/simpozioane.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi menţinere site şi a
programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07966
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SMITHFIELD PROD S.R.L.,

Str. Polonă (Abatorul Freidorf) nr. 4,
parter, birou 7, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

DIN TRADIŢIA FAMILIEI TALE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne procesată, mezeluri
proaspete, uscate, afumate, semipreparate din
carne, amestecuri din carne şi legume
congelate, mâncare gătită, extracte din carne,
jeleuri din carne, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07927
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ASTEK S.A., Str. Industrială nr.

22A, jud. Constanţa, 905900, OVIDIU
ROMANIA 

(540)
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ASTEK MARMOSIL tencuială
decorativă siliconică cu aspect canelat
granulaţie 2 mm

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

  
(531) Clasificare Viena:071522; 270509;

270512; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele.
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07967
(151) 09.11.2011
(732) MOGODICI TITU-CRISTIAN,

Aleea Lunguleţu nr. 6, bl. D14, sc. 3,
et. 4, ap. 104, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Pure pentru casa ta
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru

construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase; lavete de curăţenie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07957
(151) 09.11.2011
(732) DANIEL MIRCEA CATALIN,

Bdul. Ion Mihalache nr. 321, bl. 11,
sc. E, et. 7, ap. 160, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TÂRGUL DOMNESC BIO -
TRADIŢIONAL

(591) Culori revendicate:maro (pantone 483
C), portocaliu (pantone 1375 C), crem

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
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.
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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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 07945
(151) 09.11.2011
(732) C A R I T A S  A L B A  I U L I A

DEZVOLTARE COMUNITARA
RURALA, Str. Varga Katalin nr. 3,
judeţul Harghita, , GHEORGHENI
ROMANIA 

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

(540)

Atalveto
 
(531) Clasificare Viena:020304; 050519;

270502;  
(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 la
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
anunţuri publicitare şi materiale publicitare;
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; prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare,
publicitate on-line printr-o re ţea
computerizată, publicare de texte publicitare,
prezentare de produse informaţii statistice,
organizare de expoziţii în scop comercial;
editare; publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
41 Servicii educaţionale, organizare de
întâlniri, conferinţe şi seminarii, de calificare
şi perfecţionare în domeniul agriculturii,
publicarea pe internet a materialelor
educaţionale şi de formare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07937
(151) 09.11.2011
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

DEPLINA PENTRU CA ITI DORESTI
MAI MULT !

(591) Culori revendicate:roz închis, alb

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07968
(151) 09.11.2011
(732) GLAXOSMITHKLINE TRADING

SERVICES LIMITED, 6900 Cork
Airport Business Park, Kinsale Road,
, CORK IRLANDA 

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

(540)

SERBIKLINE

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

5 Substanţe şi preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07928
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos. Bucureşti-

Ploieşti nr. 25-27, et.1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECVENTIAL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07958
(151) 09.11.2011
(732) IORDAN STYLE EXCLUSIVE, Str.

George Bogdan Tudor (Careului), nr.
4, bl. 20A, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 3,
031925, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IORDAN STYLE EXCLUSIVE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07938
(151) 09.11.2011
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Grâu Întreg

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

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07969
(151) 09.11.2011
(732) GLAXOSMITHKLINE TRADING

SERVICES LIMITED, 6900 Cork
Airport Business Park, Kinsale Road,
, CORK IRLANDA 

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

(540)

VIRBEST
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe şi preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei M|rci nr.1 1/2011/45

(210) M 2011 07946
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SENIOR SOFTWARE

AGENCY S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 45, clădirea TATI
Center, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

senior WMS

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

  
(531) Clasificare Viena:260103; 261325;

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

clase:
42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07939
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ALLZONE GUARD S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 13, ap. 7, judeţul Cluj,
400427, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

AZG Allzone Guard Protecţie & pază
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07947
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SENIOR SOFTWARE

AGENCY S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 45, clădirea TATI
Center, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

senior VisualBl

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru
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  (531) Clasificare Viena:241501; 241513;
260103; 290113;  

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

42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07929
(151) 09.11.2011
(732) S.C. VITICOLA CORCOVA

S.R.L., Str. Principală, nr. 293, Jud.
Mehedinţi, 227458, LOC. CORCOVA
ROMANIA 

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

(540)

Roy&Dâmboviceanu CORCOVA
 
(531) Clasificare Viena:070101; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Corcova.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07940
(151) 09.11.2011
(732) CARTIANU TEODOR CRISTIAN,

Str. Dristorului nr. 91-95, et. 2, ap.
220, sector 3, 031534, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Gorj Travel
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07930
(151) 09.11.2011
(732) S.C. VITICOLA CORCOVA

S.R.L., Str. Principală, nr. 293, Jud.
Mehedinţi, 227458, LOC. CORCOVA
ROMANIA 

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

(540)

DEALUL RACOVEANU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07970
(151) 09.11.2011
(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41,

rue Etienne Marcel, 71001, PARIS
FRANTA 

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

(540)

RED STAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină; pâine; sare; drojdie; preparate pe
bază de drojdie şi produse pentru pâine,
produse de patiserie vieneze şi aluatul de
pizza; praf de copt; fermenţi, aromele
alimentare şi condimente; potenţatori de gust
şi aromă; arome şi preparate aromatice pentru
produse alimentare; amelioratorii de pâine
(aditivi şi ingredientele pentru pregătirea şi
îmbunătăţirea produselor de panificaţie);
produse pentru tratarea aluatului (dough
conditioners); preparate pentru realizarea de
produse de panificaţie, şi anume, drojdie şi
arome, sub formă de aluaturi care conţin
culturi de lactobacilius (sourdoughs);
amelioratori de pâine şi ingredientele pentru a
face pâine, şi anume, aromele de natura sa
reducă sarea; corectori pentru morăritul făinii;
aditivi pentru producerea pâinii; pentru
coacere (gata pentru utilizare de mixturi
pentru producerea pâinii); amestecuri gata de
utilizare pentru aluat; fermenţi/maia, enzime
pentru copt; suplimente nutritive pentru
consum uman şi pentru utilizări non medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07948
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SENIOR SOFTWARE

AGENCY S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 45, clădirea TATI
Center, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

senior CRM Enterprise

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260103; 260401;

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

clase:
42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07931
(151) 09.11.2011
(732) S.C. VITICOLA CORCOVA

S.R.L., Str. Principală, nr. 293, Jud.
Mehedinţi, 227458, LOC. CORCOVA
ROMANIA 

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

(540)

JIROV
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07923
(151) 09.11.2011
(732) DRAGUSIN MILENA RENATA,

Calea Călăraşilor nr. 307, bl. 68, sc. 1,
etaj 6, ap. 25, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PURELY SOCIAL
  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de baluri;
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie);
cluburi de noapte, servicii de discotecă;
parcuri de distracţie, divertisment, informaţii
în materie de divertisment, music hall;
organizare de baluri; organizare de competiţii
sportive; organizare de concursuri de
frumuseţe, organizare de concursuri (educaţie
sau divertisment); organizare de expoziţii în

scopuri culturale sau educative; organizare de
spectacole (servicii de impresariat),
planificare de recepţii (divertisment);
informaţii în materie de recreere; producţie de
spectacole; prezentare de spectacole live;
servicii pentru organizare de timp liber;
servicii de campusuri de vacanţă. 
43 Servicii oferite de un restaurant şi cazare
temporară; servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de baruri; bufete cu
autoservire; cafenele, cafenele-restaurant;
cantine; servicii de catering; închiriere de săli
de reuniune; pensiuni; servicii oferite de un
restaurant cu servire rapidă; rezervări hoteluri
şi pensiuni; rezervări spaţii de cazare
temporară, case de vacanţă; servicii oferite de
tabere de vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07932
(151) 09.11.2011
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

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

(540)

DUREREA NU este IUBIRE

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:020901; 020914;

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

clase:
16 Publicaţii periodice, albume, cataloage,
pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate.
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38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; comunicaţii
prin terminale de calculator; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; educaţie; informaţii în materie
de educaţie; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de evenimente.
42 Servicii de creare şi întreţinere de siteuri
web pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07949
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SENIOR SOFTWARE

AGENCY S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 45, clădirea TATI
Center, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

senior SFA

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

(531) Clasificare Viena:260103; 261325;
290113;  

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

42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07950
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SENIOR SOFTWARE

AGENCY S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 45, clădirea TATI
Center, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

senior FMS

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

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

clase:
42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07941
(151) 09.11.2011
(732) S.C. EL GRECO S.R.L., B-dul

Transilvania nr. 4, ap. 16, jud. Satu
Mare, 440007, SATU MARE
ROMANIA 

(540)

EL GRECO
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; comercializarea
produselor proprii şi ale unor terţi, prin
diferite forme de comerţ, inclusiv virtual,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, export-import; lanţ de
magazine. 
43 Servicii de alimentaţie publică (servicii
pentru hoteluri, restaurante şi baruri; servicii
de catering); servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07971
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SETRIO SOFT S.R.L., Str.

Dâmboviţei, nr. 10H, Clădire Corp
C3, et. 1, ap. 103, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

iPharma
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare; produse
igienice de uz medical; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi,
materiale pentru pansamente; materiale pentru

plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creare şi menţinere site.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07924
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ASTEK S.A., Str. Industrială nr.

22A, jud. Constanţa, 905900, OVIDIU
ROMANIA 

(540)

ASTEK DURASIL - VOPSEA
SILICONICA PENTRU EXTERIOR

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

  
(531) Clasificare Viena:261107; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele.
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cerei M|rci nr.1 1/2011/45

(210) M 2011 07959
(151) 09.11.2011
(732) S.C. HELIOS TRADING CO

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 195, Judeţul
I l f o v ,  ,  L O C A L I T A T E A
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

SADAF
 

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07960
(151) 09.11.2011
(732) S.C. HELIOS TRADING CO

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 195, Judeţul
I l f o v ,  ,  L O C A L I T A T E A
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

SIBA

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07961
(151) 09.11.2011
(732) S.C. HELIOS TRADING CO

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 195, Judeţul
I l f o v ,  ,  L O C A L I T A T E A
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

RANGRIZ ECOWEISS
  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07942
(151) 09.11.2011
(732) CARTIANU TEODOR CRISTIAN,

Str. Dristorului nr. 91-95, et. 2, ap.
220, sector 3, 031534, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Oltenia Travel
 

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07925
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ASTEK S.A., Str. Industrială nr.

22A, jud. Constanţa, 905900, OVIDIU
ROMANIA 

(540)

ASTEK TEXTURA SILICONICA
SUPERELASTICA PENTRU FAŢADE
SIL - TEX

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

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

clase:

2 Vopsele.
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07943
(151) 09.11.2011
(732) CARTIANU TEODOR CRISTIAN,

Str. Dristorului nr. 91-95, et. 2, ap.
220, sector 3, 031534, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Casa Cartianu
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07962
(151) 09.11.2011
(732) S.C. HELIOS TRADING CO

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 195, Judeţul
I l f o v ,  ,  L O C A L I T A T E A
POPEŞTI-LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07972
(151) 09.11.2011
(732) CLUB SPORTIV BOEMDANCE

CLUJ NAPOCA, Str. Bucium nr.
17-19, ap. 22, Judeţul Cluj Napoca, ,
CLUJ NAPOCA 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)

TDance Transilvania Dance Centre
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07926
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ASTEK S.A., Str. Industrială nr.

22A, jud. Constanţa, 905900, OVIDIU
ROMANIA 

(540)

ASTEK MARMOROM - TENCUIALA
MINERALA DECORATIVA PE BAZĂ
DE GRANULE DE MARMURĂ
NATURALĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele.
19 Materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07944
(151) 09.11.2011
(732) S.C. MIVERA DESIGN S.R.L., Str.

Brazilor nr. 13, judeţul Neamţ, ,
COMUNA GARCINA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

BOUTIQUE VERA ATELIER DESIGN
VESTIMENTAR

(591) Culori revendicate:violet, mov, galben
- auriu

  
(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; aducerea; împreună, pentru
beneficiul altora, a unei varietăţi de bunuri
pentru a da posibilitatea clienţilor să vadă şi să
cumpere acele bunuri. 
42 Design vestimentar - servicii de cercetare
şi de creaţie, referitoare la acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07933
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ROS SYSTEMA S.R.L., Str.

Bradului nr. 2/b, ap. 1, Jud. Mureş,
5 4 0 0 7 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

360 campus.ro

  
(531) Clasificare Viena:260117; 270502;

270702;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment;
organizarea de expoziţii cu scop cultural sau
educativ; organizarea şi conducerea de
conferinţe, colocvii, seminarii, simpozioane şi
congrese; învăţământ prin corespondenţă;
informaţii în materie de educaţie şi instruire;
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei şi formării); organizarea de
evenimente şi competiţii educative, sportive
sau de divertisment; publicare şi publicare
on-line. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07951
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SENIOR SOFTWARE

AGENCY S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 45, clădirea TATI
Center, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

senior CRM Express

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

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

clase:
42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07952
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SENIOR SOFTWARE

AGENCY S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 45, clădirea TATI
Center, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

senior POS

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
negru

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

clase:
42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07953
(151) 09.11.2011
(732) S.C. SENIOR SOFTWARE

AGENCY S.R.L., Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 45, clădirea TATI
Center, et. 5, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

senior HR

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
negru

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

clase:
42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07934
(151) 09.11.2011
(732) S.C. ROS SYSTEMA S.R.L., Str.

Bradului nr. 2/b, ap. 1, Jud. Mureş,
5 4 0 0 7 7 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

360 training.ro

  
(531) Clasificare Viena:260117; 270502;

270702;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment;
organizarea de expoziţii cu scop cultural sau
educativ; organizarea şi conducerea de
conferinţe, colocvii, seminarii, simpozioane şi
congrese; învăţământ prin corespondenţă;
informaţii în materie de educaţie şi instruire;
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei şi formării); organizarea de
evenimente şi competiţii educative, sportive
sau de divertisment; publicare şi publicare
on-line. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07935
(151) 09.11.2011
(732) S.C. REVOLT SECURITY S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu nr. 221, ap. 1,
camera nr. 2, et. 1, sector 2, 021323,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REVOLT SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Instalare sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Transport securizat.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06774
(151) 27.10.2005
(732) OLYMP BEZNER GMBH & CO.

KG, Hopfigheimer Str. 19, 74321,
B E I T I G H E I M - B I S S I N G E N
GERMANIA 

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

(540)

OLYMP

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

clase:
25 Cămăşi (tricouri), bluze, gulere, pijamale,
cămăşi de noapte, cravate, tricotaje, în mod
deosebit pulovere, jachete tricotate; tricouri
polo, cămăşi în formă de T, şosete, curele. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07345
(151) 10.01.2007
(732) CATALYSIS, S.L., Macarena, 14

E-28016, MADRID SPANIA 
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CICATRIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri; uleiuri
esenţiale, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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Referitor depozit reglementar M 2011/07662 publicat in data de 03.11.2011 dintr-o
regretabila  eroare s-a omis a se introduice ca solicitant al cererii de inregistrare cel de-
al doilea solicitant corect fiind:

RINDFLEISCH  KARL  HEINZ ,  BOER  ADAM  Str. Ana Ipatescu nr.27
judetul SATU MARE. 
Mentionam faptul ca s-a facut corectura in baza de date OSIM. 
___________________________________________




