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Cerei Mărci publicate în BOPI nr 11/2011/SAPTAMANA 46
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07647
10.11.2011 S.C. ALEX & COMP S.R.L. Buna

2 M 2011
07885

11.11.2011 S.C. RAJA S.A. APA este VIAŢĂ

3 M 2011
07922

11.11.2011 S.C. SUNWER VMF S.R.L. VMF SUNWER

4 M 2011
07973

10.11.2011 S.C. SERVICII INTEGRALE DE
SECURITATE S.R.L.

S SECURITATE

5 M 2011
07974

10.11.2011 POPA MIRCEA GUAPA

6 M 2011
07975

10.11.2011 POPA MIRCEA NAUTICA MAGAZINE

7 M 2011
07976

10.11.2011 POPA MIRCEA CLUB NAUTICA

8 M 2011
07977

10.11.2011 POPA MIRCEA HOME-RESTAURANT

9 M 2011
07978

10.11.2011 ANDREI V. IORDACHE
TUDORACHE N. EUGEN

UPDIVISION

10 M 2011
07979

10.11.2011 S.C. ART YOURSELF S.R.L. Art Yourself contemporary art gallery

11 M 2011
07980

10.11.2011 S.C. BIOFARM S.A. OSSIDENTA

12 M 2011
07981

10.11.2011 CHIRICEANU DANIEL
BALAZS GABRIEL-FLORIAN

www.2rism.ro Reţea de promovare
turistică

13 M 2011
07982

10.11.2011 DUMITRESCU DORU IOAN SOMELIER EMERIT

14 M 2011
07983

10.11.2011 S.C. APROMAT S.A. HOTEL EUROCONFORT

15 M 2011
07985

10.11.2011 S.C. RIENI SECURITY S.R.L. RS SC RIENI SECURITY S.R.L.

16 M 2011
07986

10.11.2011 S.C. ELMAFARM S.R.L. central hotel more than Just a central
location

17 M 2011
07988

10.11.2011 BLOCUL NATIONAL SINDICAL
(BNS)

BNS Blocul Naţional Sindical

18 M 2011
07989

10.11.2011 SA EESTIMAA LOODUSE
FOND

LET'S DO IT ROMANIA!
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19 M 2011
07990

10.11.2011 S.C. ATELIER RALUCA
MIHALCEANU S.R.L.

RALUCA MIHALCEANU

20 M 2011
07991

10.11.2011 BIZMART S.R.L. BIZMART

21 M 2011
07992

14.11.2011 BIZMART S.R.L. Qjoy

22 M 2011
07993

10.11.2011 BIZMART S.R.L. REDUCERI BOMBĂ

23 M 2011
07994

10.11.2011 MITROI FLOREA PARTIDUL FORŢA
PENSIONARILOR

24 M 2011
07995

10.11.2011 ANDREI MARILENA ELFIN

25 M 2011
07996

10.11.2011 BIZMART S.R.L. DILDOMANIA

26 M 2011
07997

10.11.2011 LOMOS DUMITRU REMUS MAHAVIRA ANANDA

27 M 2011
07998

10.11.2011 S.C. NG GRUPUL DE
SECURITATE S.R.L.

NG GRUPUL DE SECURITATE
INTEGRITY HONESTY SECURITY
NGGS

28 M 2011
07999

10.11.2011 S.C. TAPEL S.R.L. TAPEL

29 M 2011
08000

10.11.2011 S.C. RAMB SISTEM S.R.L. RAMB

30 M 2011
08001

10.11.2011 DANIEL-MARCEL-SORIN
PREDA

JURNAL DE INVESTIGATII

31 M 2011
08002

10.11.2011 DANIEL-MARCEL-SORIN
PREDA

ZIARUL DE INVESTIGATII

32 M 2011
08003

10.11.2011 BIZMART S.R.L. VIMELINO

33 M 2011
08004

10.11.2011 S.C. DENIS S.R.L. WHY DENIS

34 M 2011
08005

11.11.2011 THE BODY SHOP
INTERNATIONAL PLC

THE BODY SHOP

35 M 2011
08006

10.11.2011 THE BODY SHOP
INTERNATIONAL PLC

THE BODY SHOP

36 M 2011
08007

10.11.2011 THE BODY SHOP
INTERNATIONAL PLC

37 M 2011
08008

10.11.2011 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. DO si DO
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38 M 2011
08009

10.11.2011 LUPU VICTOR FESTIVAL SEEDS, NUTS AND
COFFEE

39 M 2011
08010

10.11.2011 LUPU VICTOR FESTIVALUL SEMINTELOR DJILI

40 M 2011
08011

10.11.2011 LUPU VICTOR HAIDUCUL

41 M 2011
08012

10.11.2011 LUPU VICTOR SUNSHINE

42 M 2011
08013

10.11.2011 SMARTID DYNAMICS
ROMANIA

SMART ID MOBILITY OPTIMIZED

43 M 2011
08014

11.11.2011 BRATILOVEANU MIHAI IONUT restaurant CIŞMIGIU

44 M 2011
08015

11.11.2011 S.C. ITRAX SOLUTIONS S.R.L. cartuşel ro

45 M 2011
08016

11.11.2011 S.C. TAMO OPTIMPEX S.R.L. HCO High Class OPTIC

46 M 2011
08017

11.11.2011 S.C. OPTICA 87 S.R.L. OPTICA 87

47 M 2011
08018

11.11.2011 COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA S.A.

Money Post transfer în valută

48 M 2011
08019

11.11.2011 S.C. AVALON
COMMUNICATIONS S.R.L.

Transylvania International Horse
Show

49 M 2011
08020

11.11.2011 STAICU ADRIAN MIRCEA Cafea Bordo

50 M 2011
08021

11.11.2011 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

JIDVEI CLASIC

51 M 2011
08022

11.11.2011 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

J JIDVEI

52 M 2011
08023

11.11.2011 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

J JIDVEI PREMIAT

53 M 2011
08024

11.11.2011 S.C. JIDVEI S.R.L. - FILIALA
ALBA IULIA

MĂRGĂRITAR

54 M 2011
08025

11.11.2011 S.C. MEDICOVER HOSPITALS
S.R.L.

MEDICOVER HOSPITAL

55 M 2011
08026

11.11.2011 S.C. MEDICOVER HOSPITALS
S.R.L.

MEDICOVER HOSPITAL

56 M 2011
08027

11.11.2011 ARTENI SERGIU-EMANUEL VJ vertical jump sky is the limit
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57 M 2011
08028

11.11.2011 STOICA MIHAI AURELIAN KONTRAKT KILLERS

58 M 2011
08030

11.11.2011 S.C. ECHO PLUS S.R.L. ECHO PLUS

59 M 2011
08031

11.11.2011 S.C. ECHO PLUS S.R.L. ECHO EXPERT

60 M 2011
08032

14.11.2011 MAPAMOND AGENCY casa albă agenţie imobiliară

61 M 2011
08033

14.11.2011 PUSCOCI DANA MARIA IULIA GIA - Group Initiative for Animals

62 M 2011
08034

14.11.2011 S.C. ALSOR GUARD ALSOR GUARD PROTECTIE SI
GARDA

63 M 2011
08035

14.11.2011 S.C. GENCAY S.R.L. SENIN

64 M 2011
08036

14.11.2011 ROMASTRU TRADING S.R.L. romastru Neuro Psychiatry Division
Generics for life

65 M 2011
08037

14.11.2011 S.C. PLANET ORGANIC S.R.L. Planet Organic

66 M 2011
08038

14.11.2011 S.C. ICEBERG CONSULTING
S.R.L.

iceberg

67 M 2011
08039

14.11.2011 S.C. RAM SERVICII S.R.L. NUTRIBON

68 M 2011
08040

14.11.2011 S.C. RAM SERVICII S.R.L. MAGIUN DE TARNAVE

69 M 2011
08041

14.11.2011 S.C. RAM SERVICII S.R.L. YOLI

70 M 2011
08042

14.11.2011 S.C. ADELAND ESTETIC S.R.L. MANILA stylish beauty

71 M 2011
08043

14.11.2011 S.C. PHARMEXPRESS S.R.L. ONCOLYN

72 M 2011
08044

14.11.2011 S.C. CRAMA DELTA DUNARII
S.R.L.

LA SAPATA

73 M 2011
08045

14.11.2011 DUMITRESCU NICU CABANA TRANSALPINA

74 M 2011
08046

14.11.2011 S.C. TRANS EUROPA S.R.L. TRANS EUROPA o companie
plăcută

75 M 2011
08047

14.11.2011 S.C. TRANS EUROPA S.R.L. O companie plăcută!
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76 M 2011
08048

14.11.2011 S.C. ARDEALUL S.A. Ardealul

77 M 2011
08049

14.11.2011 S.C. ARDEALUL S.A. ARDEALUL

78 M 2011
08050

14.11.2011 S.C. ARDEALUL S.A. HELIOS

79 M 2011
08051

14.11.2011 S.C. ARDEALUL S.A. FLOAREA DE AUR

80 M 2011
08052

14.11.2011 S.C. EVENTS MANAGEMENT
COMPANY S.R.L.

SERBARILE BERII

81 M 2011
08053

14.11.2011 SOCIETATEA DE
STOMATOLOGIE ESTETICA
DIN ROMANIA

DENT DINAMISM, EFICIENŢĂ ŞI
NOI TEHNOLOGII ÎN MEDICINA
DENTARĂ

82 M 2011
08054

14.11.2011 S.C. JOHNSON & SON INC NIAGARA

83 M 2011
08055

14.11.2011 SOFFASS SPA Soft & Easy

84 M 2011
08057

14.11.2011 ANDI RADU AGROSOAIE A DOCTOR A magazinul medicului &
pacientului

85 M 2011
08058

14.11.2011 OLARU CONSTANTIN
CRISTIAN

Al Sapore Cucina di pesce

86 M 2011
08059

14.11.2011 KAMARIDIS STEEL LIMITED THERMOTOP isolation system

87 M 2011
08060

15.11.2011 OPRESCU DRAGOS

88 M 2011
08061

15.11.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
MEDICINA ESTETICA SI
DERMATOLOGIE COSMETICA
SI CHIRURGICALĂ SRMEDCC

Act Smart Be Cool

89 M 2011
08062

15.11.2011 PORFIREANU SERBAN HNC healthcare communication
Welcome to the extraordinary

90 M 2011
08063

15.11.2011 S.C. ROMAKO MEDIA S.R.L. Mic şi . . .

91 M 2011
08064

15.11.2011 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) S.A.

smart

92 M 2011
08065

15.11.2011 S.C. CARL REH WINERY S.R.L. VESTITOR de OPRIŞOR

93 M 2011
08066

15.11.2011 S.C. IDEAL MAGIC FRESH
S.R.L.

Crazy Snacks
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94 M 2011
08067

15.11.2011 S.C. BIS PROTECT GRUP
S.R.L.

BPG bis protect group

95 M 2011
08068

16.11.2011 S.C. GRUP ROMET S.A.
S.C. AROMET S.A.

KAMARAD 112 FAŢĂ ÎN FAŢĂ

96 M 2011
08069

15.11.2011 EURO STANDARD PRESS
2000 S.R.L.

Electronica Azi

97 M 2011
08070

15.11.2011 S.C. UTILAJE CONSTRUCTII
INTERCOM S.R.L.

UCI UTILAJE CONSTRUCŢII
INTERCOM

98 M 2011
08071

15.11.2011 MIHUTESCU C. ION USP UNIUNEA SOCIAL
PROGRESISTA

99 M 2011
08072

15.11.2011 MIHUTESCU C. ION USD UNIUNEA SOCIAL
DEMOCRATA

100 M 2011
08073

15.11.2011 SANDU IONEL RADICAL GRUP

101 M 2011
08074

15.11.2011 S.C. CBF OPTIM TRADING
S.R.L.

CONSOLIDATE YOUR BUSINESS
FOR THE FUTURE

102 M 2011
08075

15.11.2011 S.C. DD CIVIL ENGINEERING
CONSULTING S.R.L.

DD CIVIL ENGINEERING
CONSULTING

103 M 2011
08076

15.11.2011 MURESAN CAMELIA ISABELA LIGHT BAG MADE FOR MAGIC
MOMENTS Cu siguranţă, magic!

104 M 2011
08077

15.11.2011 FIT & FAMOUS S.R.L. FIT & FAMOUS

105 M 2011
08078

15.11.2011 LUPU VICTOR ...SAMANTA DE ARGINT...

106 M 2011
08079

15.11.2011 S.C. ROM SAVON S.R.L. SLB SLB Smoking

107 M 2011
08080

15.11.2011 S.C. SAIZ TOUR ROMANIA
S.R.L.

SAIZ TOURS

108 M 2011
08081

15.11.2011 CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCAT PINZARU BERNARD
ALBERT

WORTH LEVERAGING

109 M 2011
08082

15.11.2011 CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCAT PINZARU BERNARD
ALBERT

ACHIEVING TOGETHER

110 M 2011
08083

15.11.2011 BELTECHI SORIN DANIEL REBOUND AAS

111 M 2011
08084

15.11.2011 S.C. AVITA S.R.L. AVITA STRONG COLA
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112 M 2011
08085

15.11.2011 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. DU si DO

113 M 2011
08086

15.11.2011 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. TEOPET

114 M 2011
08087

15.11.2011 S.C. LASTDON INC S.R.L. KONING

115 M 2011
08088

15.11.2011 COPACEAN DUMITRU DAN INL INSTITUTUL NATIONAL AL
LEMNULUI

116 M 2011
08089

15.11.2011 S.C. AEK SECURITY DIVISION
S.R.L.

AEK security

117 M 2011
08090

15.11.2011 PERELIN INVEST COM S.R.L. FORAVER SANNITARY

118 M 2011
08091

16.11.2011 S.C. SARBU SI IFTENE MEDIA
S.R.L.

NOAPTEA PODULUI BASARAB

119 M 2011
08092

16.11.2011 ROTARU ARAPU ELENA
VENERA

VENERA ARAPU

120 M 2011
08094

16.11.2011 S.C. DONARIO
INTERNATIONAL TRADE S.R.L.

MARMARITA

121 M 2011
08095

16.11.2011 WILLBROOK MANAGEMENT
INTERNATIONAL S.R.L.

W WILLBROOK INTERNATIONAL
Black Card

122 M 2011
08097

16.11.2011 SUCU CAMELIA GEORGETA CAMELIA

123 M 2011
08098

16.11.2011 SUCU CAMELIA GEORGETA CAMELIA ŞUCU

124 M 2011
08099

16.11.2011 S.C. EOLIAN PLUS S.A. EOLIANPLUS

125 M 2011
08100

16.11.2011 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. magazin umoristic

126 M 2011
08101

16.11.2011 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. integrame umoristice

127 M 2011
08102

16.11.2011 PADURE GHEORGHE NATURA TOUCH

128 M 2011
08103

16.11.2011 S.C. ADIRAL S.R.L. ADIRAL AR

129 M 2011
08104

16.11.2011 S.C. MILLENIUM STYLE SALON
S.R.L.

Luxury Bronze

130 M 2011
08105

16.11.2011 S.C. PROJECT TOP SOLUTION
S.R.L.

PROJECT TOP SOLUTION
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131 M 2011
08106

16.11.2011 S.C. HIDROFOR LINE S.R.L. HIDROFOR LINE

132 M 2011
08107

16.11.2011 CABINET INDIVIDUAL DE
AVOCAT VLAD STEFAN

Listen for a better view

133 M 2011
08108

16.11.2011 S.C. SAB RADAUTI S.A. SABER CORSAR

134 M 2011
08109

16.11.2011 RAITARU IONUT DANIEL GORJ TV

135 M 2011
08110

16.11.2011 DUMITRESCU MIHAI ANDREI Pamplezir

136 M 2011
08111

16.11.2011 BULGARU GABRIEL Berta Leather Fashion

137 M 2011
08112

16.11.2011 S.C. PROD EOLIAN S.R.L. PRODEOLIAN

138 M 2011
08113

16.11.2011 S.C. CONCAZMAR PROD COM
S.R.L.

CONCAZMAR

139 M 2011
08114

16.11.2011 S.C. HIDROPROD S.A. HIDROPROD

140 M 2011
08115

16.11.2011 S.C. INTERFACT EUROPA
S.R.L.

Alegeti prima cafea BIO de la
automat.

141 M 2011
08116

16.11.2011 PRIGOANA VASILE SILVIU ARAiex dreptul tău e grija noastră!

142 M 2011
08117

16.11.2011 PRIGOANA VASILE SILVIU Asociaţia Culturală Suflet de român

143 M 2011
08118

16.11.2011 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

DREPTUL TĂU E GRIJA NOASTRĂ

144 M 2011
08119

16.11.2011 S.C. FLANCO RETAIL S.A. Unde-s mulţi câştigul creşte!

145 M 2011
08120

16.11.2011 S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L. XL LONG LIFE

146 M 2011
08121

16.11.2011 ITM ENTREPRISES multifruit IZZO POWER ON

147 M 2011
08122

16.11.2011 S.C. TONKA DISTRIBUTION
S.R.L.

TONKA DISTRIBUTION

148 M 2011
08123

16.11.2011 S.C. EURODIDACTICA S.R.L. EURODIDACTICA

149 M 2011
08124

16.11.2011 BOANGIU DANIEL IDMAG
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(210) M 2011 07647
(151) 10.11.2011
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

km 6, tarlaua 34, parcela 534, Sat
Vânători, Jud. Galaţi, , COMUNA
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

Buna

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07885
(151) 11.11.2011
(732) S.C. RAJA S.A., Str. Călăraşi nr.

2 2 - 2 4 ,  J u d .  C o n s t a n ţ a ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

APA este VIAŢĂ

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270508;

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

clase:
37 Construcţii de instalaţii în domeniul
eliminării deşeurilor, colectării şi evacuării
apei reziduale.
39 Colectarea şi deversarea apei reziduale;
servicii publice de alimentare cu apă
(aducţiune de apă, distribuţie de apă)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07922
(151) 11.11.2011
(732) S.C. SUNWER VMF S.R.L., Str.

Toamnei nr. 7, bl. 4, sc. A, ap. 3,
judeţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

VMF SUNWER

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07982
(151) 10.11.2011
(732) DUMITRESCU DORU IOAN, Str.

Carpaţilor nr. 32, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

SOMELIER EMERIT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07973
(151) 10.11.2011
(732) S.C. SERVICII INTEGRALE DE

SECURITATE S.R.L. ,  Str .
Dâmboviţei nr. 36, judeţul Cluj,
400584, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

S SECURITATE

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 08006
(151) 10.11.2011
(732) T H E  B O D Y  S H O P

I N T E R N A T I O N A L  P L C ,
Watersmead, Littlehampton, BN17 6
LS, WEST SUSSEX REGATUL
UNIT 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

THE BODY SHOP

  
(531) Clasificare Viena:190725; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumuri, săpunuri, şampoane, cosmetice;
vopsele pentru păr, balsamuri pentru păr,
coloranţi de păr, loţiuni de păr şi preparate
pentru aranjarea părului; pudră de talc de uz
nonmedical pentru toaletă, produse pentru
bronzat (cosmetice), preparate pentru masaj de
uz nonmedical, preparate pentru ras, preparate
de îngrijire a unghiilor, aditivi pentru baie de
uz nonmedical, uleiuri şi săruri de baie, uleiuri
esenţiale, măşti pentru frumuseţe, pachete
faciale, lacuri pentru unghii, pietre ponce,
dischete din bumbac, vată de uz nonmedical,
articole aromate pentru scopuri de parfumerie,
pot-pourri, şervetele pe bază de pudră pentru

uz cosmetic, preparate abrazive de uz
cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07974
(151) 10.11.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

GUAPA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; cufere şi valize; umbrele, umbrele de
soare şi bastoane, bice şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, pălării.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07983
(151) 10.11.2011
(732) S.C. APROMAT S.A., Sat. Tatarani,

Jud. Prahova, 107059, COMUNA
BARCANESTI ROMANIA 

(540)

HOTEL EUROCONFORT
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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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08007
(151) 10.11.2011
(732) T H E  B O D Y  S H O P

I N T E R N A T I O N A L  P L C ,
Watersmead, Littlehampton, BN17 6
LS, WEST SUSSEX REGATUL
UNIT 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena:190725; 260101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumuri, săpunuri, şampoane, cosmetice;
vopsele pentru păr, balsamuri pentru păr,
coloranţi de păr, loţiuni de păr şi preparate
pentru aranjarea părului; pudră de talc de uz
nonmedical pentru toaletă, produse pentru
bronzat (cosmetice), preparate pentru masaj de
uz nonmedical, preparate pentru ras, preparate
de îngrijire a unghiilor, aditivi pentru baie de
uz nonmedical, uleiuri şi săruri de baie, uleiuri
esenţiale, măşti pentru frumuseţe, pachete
faciale, lacuri pentru unghii, pietre ponce,
dischete din bumbac, vată de uz nonmedical,
articole aromate pentru scopuri de parfumerie,
pot-pourri, şervetele pe bază de pudră pentru
uz cosmetic, preparate abrazive de uz
cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07975
(151) 10.11.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

NAUTICA MAGAZINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de produs vapori, de gătit, de răcire, de uscare,
de ventilaţie, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07976
(151) 10.11.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

CLUB NAUTICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzit,
de produs vapori, de gătit, de răcire, de uscare,
de ventilaţie, de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07977
(151) 10.11.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

HOME-RESTAURANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

de birou; constituire baze de date.
43 Servicii de alimentaţie publică: hoteliere,
închirieri temporare, rezervare hotel, motel,
pensiuni, camping; cattering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07978
(151) 10.11.2011
(732) ANDREI V. IORDACHE, Str.

Doamna Ghica nr. 20, bl. 4, sc. 3, et.
7, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) TUDORACHE N. EUGEN, Str.
Peşcăruşului nr. 1, bl. B23, sc. 1, et. 6,
ap. 38, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UPDIVISION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08008
(151) 10.11.2011
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului nr. 1, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

DO si DO

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
8 Discuri abrazive de tăiat.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07979
(151) 10.11.2011
(732) S.C. ART YOURSELF S.R.L., Str.

Panait Istrati nr. 55, demisol, camera
1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Art Yourself contemporary art gallery

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
375C), maro (Pantone 476C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07985
(151) 10.11.2011
(732) S.C. RIENI SECURITY S.R.L., Nr.

151, Comuna RIENI, Jud. Bihor,
417415, RIENI ROMANIA 

(540)

RS SC RIENI SECURITY S.R.L.

  
(531) Clasificare Viena:240105; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08009
(151) 10.11.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

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

(540)

FESTIVAL SEEDS, NUTS AND
COFFEE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07980
(151) 10.11.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

OSSIDENTA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor, apă de gură, pastă de dinţi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07990
(151) 10.11.2011
(732) S.C.  ATELIER RALUCA

MIHALCEANU S.R.L. ,  Str.
Republicii nr. 12, ap. 12, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

RALUCA MIHALCEANU

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08010
(151) 10.11.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

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

(540)

FESTIVALUL SEMINTELOR DJILI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi; seminţe
prăjite sărate şi nesărate de floarea soarelui

sau dovleac, alune de pădure, arahide prăjite,
fistic şi alte produse din clasa nuts; fructe şi
legume confiate, extracte de fructe şi legume.
31 Produse agricole, plante oleaginoase şi
cereale necuprinse în alte clase; seminţe de
floarea soarelui, dovleac, arahide fistic, nuci,
migdale şi alte produse cuprinse în tama nuts.
35 Publicitate; gestiunea afacerior comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
sus menţionate (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vândă şi să le
cumpere comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07981
(151) 10.11.2011
(732) CHIRICEANU DANIEL, Str.

Pecineaga nr. 10, bl. 17c, sc. 2, ap. 15,
sector 5, 051956, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BALAZS GABRIEL-FLORIAN,
Str. Cărăbuşului nr. 28, bl. 145, sc. B,
et.3, ap. 57, sector 6, 062155,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.2rism.ro Reţea de promovare
turistică
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(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:030706; 060102;

270106;  
(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, publicaţii
cotidiene şi/sau periodice, cărţi, reviste,
publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
servicii editoriale şi redacţionale, redactare
texte publicitare.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08011
(151) 10.11.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

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

(540)

HAIDUCUL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07986
(151) 10.11.2011
(732) S.C. ELMAFARM S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 35, judeţul Cluj,
40012, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

central hotel more than Just a central
location



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 11/2011/46

(531) Clasificare Viena:070101; 070124;
270511;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08012
(151) 10.11.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

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

(540)

SUNSHINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07998
(151) 10.11.2011
(732) S . C .  N G  G R U P U L  D E

SECURITATE S.R.L., Aleea Saturn
nr. 9, (parter), bl. E13, sc.A, ap. 4,
judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

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

(540)

NG GRUPUL DE SECURITATE
INTEGRITY HONESTY SECURITY
NGGS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030716; 240115;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
45 Servicii juridice, servicii de securitate
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08013
(151) 10.11.2011
(732) S M A R T I D  D Y N A M I C S

ROMANIA, Str. Smaranda Braescu
nr. 20C, sector 1, 014206,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART ID MOBILITY OPTIMIZED

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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 07991
(151) 10.11.2011
(732) BIZMART S.R.L., Str. Gheorghe

Doja nr. 108, jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

BIZMART

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

clase:
35 Publicitate; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial; gestiunea
afacerilor comerciale, inclusivmagazine
online; administraţie comercială, inclusiv
activităţi de marketing, management,
import-export; lucrări de birou, inclusiv
sondaje de piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 11/2011/46

(210) M 2011 07999
(151) 10.11.2011
(732) S.C. TAPEL S.R.L., B-dul Corneliu

Coposu nr. 10, sc. B, et. 1, ap. 9,
judeţul Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

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

(540)

TAPEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
40 Prelucrareamaterialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07992
(151) 14.11.2011
(732) BIZMART S.R.L., Str. Gheorghe

Doja nr. 108, jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

Qjoy

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270517;

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

clase:
35 Publicitate; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial; gestiunea
afacerilor comerciale, inclusivmagazine
online; administraţie comercială, inclusiv
activităţi de marketing, management,
import-export; lucrări de birou, inclusiv
sondaje de piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07993
(151) 10.11.2011
(732) BIZMART S.R.L., Str. Gheorghe

Doja nr. 108, jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

REDUCERI BOMBĂ
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial; gestiunea
afacerilor comerciale, inclusivmagazine
online; administraţie comercială, inclusiv
activităţi de marketing, management,
import-export; lucrări de birou, inclusiv
sondaje de piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 07988
(151) 10.11.2011
(732) BLOCUL NATIONAL SINDICAL

(BNS), Str. Turturelelor nr. 11A, bl. C,
et. 4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BNS Blocul Naţional Sindical

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:200513; 260522;

270515; 290104;  
(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.
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 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 07994
(151) 10.11.2011
(732) MITROI FLOREA, Str. Smaranda

Brăiescu nr. 38, bl. 20H, sc. 2, et. 1,
ap. 18, sector 1, 014203, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARTIDUL FORŢA PENSIONARILOR

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011511;

040320; 270106; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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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 08000
(151) 10.11.2011
(732) S.C. RAMB SISTEM S.R.L., Str.

Iuliu Maniu nr.43, Judeţul Braşov, ,
BRASOV ROMANIA 

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

(540)

RAMB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice

pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). 
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07995
(151) 10.11.2011
(732) ANDREI MARILENA ,  Sat

Dobroeşti, Str. G-ral Gheorghe
Magheru nr. 14A, Judeţul Ilfov, ,
COMUNA DOBROEŞTI ROMANIA

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

(540)

ELFIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07989
(151) 10.11.2011
(732) SA EESTIMAA LOODUSE FOND,

Riia 185a, 51014, TARTU ESTONIA
(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)

LET'S DO IT ROMANIA!

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020501;

270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Servicii de reciclare a gunoaielor şi
deşeurilor de orice natură.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; campanii de
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responsabilizare socială în legătură cu
reciclarea gunoaielor sau deşeurilor de orice
natură.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07996
(151) 10.11.2011
(732) BIZMART S.R.L., Str. Gheorghe

Doja nr. 108, jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

DILDOMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial; gestiunea
afacerilor comerciale, inclusivmagazine
online; administraţie comercială, inclusiv
activităţi de marketing, management,
import-export; lucrări de birou, inclusiv
sondaje de piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08001
(151) 10.11.2011
(732) D A N I E L - M A R C E L - S O R I N

PREDA, Şoseaua Pantelimon nr. 295,
bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

JURNAL DE INVESTIGATII

  
(531) Clasificare Viena:030705; 270512;

270524;  
(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 didacticsau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08002
(151) 10.11.2011
(732) D A N I E L - M A R C E L - S O R I N

PREDA, Şoseaua Pantelimon nr. 295,
bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ZIARUL DE INVESTIGATII

  
(531) Clasificare Viena:030705; 270508;

270524;  
(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 didacticsau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii

de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07997
(151) 10.11.2011
(732) LOMOS DUMITRU REMUS, Str.

Peleaga nr. 9, sector 5, 052174,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAHAVIRA ANANDA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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 mobillelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
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plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee, publicaţii
cotidiene şi/sau periodice, cărţi, reviste,
publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
servicii editoriale şi redacţionale, redactare
texte publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08003
(151) 10.11.2011
(732) BIZMART S.R.L., Str. Gheorghe

Doja nr. 108, jud. Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., Bd. Dacia, nr.48,
bl.D 10, ap. 3, OP9-CP128, Judeţul
Bihor ORADEA

(540)

VIMELINO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial; gestiunea
afacerilor comerciale, inclusiv magazine
online; administraţie comercială inclusiv
activităţi de marketing, management,
import-export; lucrări de birou, inclusiv
sondaje de piaţă. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08004
(151) 10.11.2011
(732) S.C. DENIS S.R.L., str. Calea Unirii

nr. 20J, judeţul Suceava, , SUCEAVA
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)

WHY DENIS

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08005
(151) 11.11.2011
(732) T H E  B O D Y  S H O P

I N T E R N A T I O N A L  P L C ,
Watersmead, Littlehampton, BN17 6
LS, WEST SUSSEX REGATUL
UNIT 

(740) M U S A T  &  A S O C I A T I I
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

THE BODY SHOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumuri, săpunuri, şampoane, cosmetice;
vopsele pentru păr, balsamuri pentru păr,
coloranţi de păr, loţiuni de păr şi preparate
pentru aranjarea părului; pudră de talc de uz
nonmedical pentru toaletă, produse pentru
bronzat (cosmetice), preparate pentru masaj de
uz nonmedical, preparate pentru ras, preparate
de îngrijire a unghiilor, aditivi pentru baie de
uz nonmedical, uleiuri şi săruri de baie, uleiuri
esenţiale, măşti pentru frumuseţe, pachete
faciale, lacuri pentru unghii, pietre ponce,
dischete din bumbac, vată de uz nonmedical,
articole aromate pentru scopuri de parfumerie,
pot-pourri, şervetele pe bază de pudră pentru
uz cosmetic, preparate abrazive de uz
cosmetic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08028
(151) 11.11.2011
(732) STOICA MIHAI AURELIAN, Bdul.

Iuliu Maniu nr. 94-100, bl. 19, sc. 1,
et. 2, ap. 12(10), sector 6, 061112,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KONTRAKT KILLERS
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru
  
(531) Clasificare Viena:230302; 230303;

270504; 270506; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08030
(151) 11.11.2011
(732) S.C. ECHO PLUS S.R.L., Str. Paris

nr. 2A, et. 2, birou 203, Jud. Timiş,
300003, 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)

ECHO PLUS

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:241517; 241521;

270509; 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 08031
(151) 11.11.2011
(732) S.C. ECHO PLUS S.R.L., Str. Paris

nr. 2A, et. 2, birou 203, Jud. Timiş,
300003, 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)

ECHO EXPERT

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

  
(531) Clasificare Viena:050301; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08020
(151) 11.11.2011
(732) STAICU ADRIAN MIRCEA, Str.

Polonă nr. 3, Jud. Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

(540)

Cafea Bordo

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08014
(151) 11.11.2011
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

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

(540)

restaurant CIŞMIGIU

(591) Culori revendicate:roşu, negru

 (531) Clasificare Viena:250113; 270502;
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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08015
(151) 11.11.2011
(732) S.C. ITRAX SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Heliade între Vii nr. 8, corp C6,
et. 2, camera 2.2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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cartuşel ro

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

  
(531) Clasificare Viena:040502; 190315;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor IT (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Servicii de reumplere, service şi întreţinere
de cartuşe (cerneală şi toner) de imprimantă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08024
(151) 11.11.2011
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. - FILIALA

ALBA IULIA, Str. Unirii nr. 9,judeţ
ALBA, , JIDVEI ROMANIA 

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

(540)

MĂRGĂRITAR

(591) Culori revendicate:alb, gri, crem,
auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte 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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii, toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire; toate în domeniu. 
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08021
(151) 11.11.2011
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

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

(540)

JIDVEI CLASIC

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

  
(531) Clasificare Viena:060706; 061907;

260418; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte 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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
spectacole, festivaluri, expoziţii cu caracter
cultural şi educativ; organizarea şi exploatarea
cluburilor de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08022
(151) 11.11.2011
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

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

(540)

J JIDVEI

(591) Culori revendicate:alb, galben, crem,
maro, albastru, negru
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(531) Clasificare Viena:241710; 270508;
290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte 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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
spectacole, festivaluri, expoziţii cu caracter
cultural şi educativ; organizarea şi exploatarea
cluburilor de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08025
(151) 11.11.2011
(732) S.C. MEDICOVER HOSPITALS

S.R.L., Str. Pechea nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDICOVER HOSPITAL

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 261112;

270507; 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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material
de sutură.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08023
(151) 11.11.2011
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

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

(540)

J JIDVEI PREMIAT

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

  
(531) Clasificare Viena:240115; 241710;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte 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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
spectacole, festivaluri, expoziţii cu caracter
cultural şi educativ; organizarea şi exploatarea
cluburilor de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08026
(151) 11.11.2011
(732) S.C. MEDICOVER HOSPITALS

S.R.L., Str. Pechea nr. 8, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDICOVER HOSPITAL

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020123; 261112;

270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 08027
(151) 11.11.2011
(732) ARTENI SERGIU-EMANUEL,

B-dul Alexandru Obregia nr. 21, bl.
M7, et. 7, ap. 59, sector 4, 041726,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VJ vertical jump sky is the limit

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08016
(151) 11.11.2011
(732) S.C. TAMO OPTIMPEX S.R.L., Str.

Sibiu nr. 10, bl. OS 1, sc. A, ap. 24,
sector 6, 061543, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HCO High Class OPTIC

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

clase:
9 Produse optice.
10 Aparate şi instrumente medicale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08017
(151) 11.11.2011
(732) S.C. OPTICA 87 S.R.L., Str. Muzeul

Zambaccian nr. 21, sector 1, 11871,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPTICA 87

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

(531) Clasificare Viena:260101; 260201;
270711; 290114;  

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

9 Produse optice.
10 Aparate şi instrumente medicale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08018
(151) 11.11.2011
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA S.A., Bdul. Dacia nr. 140,
sector 2, 020065, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Money Post transfer în valută

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1795
C), negru

(531) Clasificare Viena:220105; 220108;
260418; 270508; 290112;  

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

36 Servicii în domeniul afacerilor financiare şi
monetare şi al asigurărilor de orice tip.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08019
(151) 11.11.2011
(732) S . C .  A V A L O N

COMMUNICATIONS S.R.L.,
Prelungirea Ghencea nr. 65B, bl. F, sc.
2, et. 3, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Transylvania International Horse Show

(591) Culori revendicate:negru, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020120; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08038
(151) 14.11.2011
(732) S.C. ICEBERG CONSULTING

S.R.L., Str. Memorandumului nr. 41,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

iceberg

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08044
(151) 14.11.2011
(732) S.C. CRAMA DELTA DUNARII

S.R.L., Judeţul Tulcea, , SOMOVA
ROMANIA 

(540)

LA SAPATA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri şi băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08045
(151) 14.11.2011
(732) DUMITRESCU NICU, Str. Toporaş

nr. 43, bl. 307A, sc. 1, ap. 4, Judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CABANA TRANSALPINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08032
(151) 14.11.2011
(732) MAPAMOND AGENCY, Str.

Neculau nr. 11A, Tr. 2, parter, ap. 4,
jud. Iaşi, 700522, IAŞI ROMANIA 

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

(540)

casa albă agenţie imobiliară

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1375C), gri (Pantone warm grey 10C)

 (531) Clasificare Viena:241521; 260416;
270515; 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.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08046
(151) 14.11.2011
(732) S.C. TRANS EUROPA S.R.L., Str.

Nicolae Bălcesu nr. 41, Judeţul Sibiu,
500159, SIBIU ROMANIA 

(540)

TRANS EUROPA o companie plăcută

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
(pantone reflex blue C)

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare si depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii
42 Servicii în domeniile ştiinţei si tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08047
(151) 14.11.2011
(732) S.C. TRANS EUROPA S.R.L., Str.

Nicolae Bălcesu nr. 41, Judeţul Sibiu,
500159, SIBIU ROMANIA 

(540)

O companie plăcută!
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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39 Transport; ambalare si depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii
42 Servicii în domeniile ştiinţei si tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08033
(151) 14.11.2011
(732) PUSCOCI DANA MARIA IULIA,

Str. Dunării, bl. M4, sc. A, et. 1, ap. 5,
jud. Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

(540)

GIA - Group Initiative for Animals

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii în folosul animalelor (veterinare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08048
(151) 14.11.2011
(732) S.C. ARDEALUL S.A., Str. Cuza

Vodă nr. 24, Judeţul Satu Mare,
4451000, CAREI ROMANIA 

(540)

Ardealul

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08039
(151) 14.11.2011
(732) S.C. RAM SERVICII S.R.L., Str.

Antim Ivireanu nr. 42, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

NUTRIBON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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.
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29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate,congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;condimente,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08049
(151) 14.11.2011
(732) S.C. ARDEALUL S.A., Str. Cuza

Vodă nr. 24, Judeţul Satu Mare,
4451000, CAREI ROMANIA 

(540)

ARDEALUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,

uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08040
(151) 14.11.2011
(732) S.C. RAM SERVICII S.R.L., Str.

Antim Ivireanu nr. 42, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

MAGIUN DE TARNAVE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08050
(151) 14.11.2011
(732) S.C. ARDEALUL S.A., Str. Cuza

Vodă nr. 24, Judeţul Satu Mare,
4451000, CAREI ROMANIA 

(540)

HELIOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08051
(151) 14.11.2011
(732) S.C. ARDEALUL S.A., Str. Cuza

Vodă nr. 24, Judeţul Satu Mare,
4451000, CAREI ROMANIA 

(540)

FLOAREA DE AUR

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08041
(151) 14.11.2011
(732) S.C. RAM SERVICII S.R.L., Str.

Antim Ivireanu nr. 42, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

YOLI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate,congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;condimente,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
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băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08042
(151) 14.11.2011
(732) S.C. ADELAND ESTETIC S.R.L.,

Str. Malinului nr. 68, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

MANILA stylish beauty

(591) Culori revendicate:negru, violet
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08052
(151) 14.11.2011
(732) S.C. EVENTS MANAGEMENT

COMPANY S.R.L., Str. Libertăţii nr.
2, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

SERBARILE BERII

  
(531) Clasificare Viena:020908; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
40 Servicii de tipărire de materiale publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale organizare de festivaluri,
evenimente, spectacole cu scop artistic
cultural; parcuri de distracţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08055
(151) 14.11.2011
(732) SOFFASS SPA, Via Fossanuova 59,

55016, PORCARI (LU) ITALIA 
(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)

Soft & Easy
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie creponată şi hârtie velină; produse
făcute din hârtie şi/sau celuloză pentru uz
casnic, curăţenie personală, igienă şi îngrijire
incluzând batiste, şerveţele pentru faţă, feţe de
masă, şervete de masă, rulouri pentru
bucătărie şi hârtie igienică, ambele în pachete
de uz casnic sau in pachete dimensionate
pentru uz în locuri publice sau uz industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08043
(151) 14.11.2011
(732) S.C. PHARMEXPRESS S.R.L., Str.

Christian Tell 19, et. 1, ap. 5, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ONCOLYN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08053
(151) 14.11.2011
(732) S O C I E T A T E A  D E

STOMATOLOGIE ESTETICA
DIN ROMANIA, Str. Dr. Leonte
Anastasievici nr. 8, sector 5, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)
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DENT DINAMISM, EFICIENŢĂ ŞI NOI
TEHNOLOGII ÎN MEDICINA DENTARĂ

(591) Culori revendicate:verde, gri
  
(531) Clasificare Viena:050103; 241511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08057
(151) 14.11.2011
(732) ANDI RADU AGROSOAIE, Str.

Octav Onicescu nr. 2, sc. B, et. 3, ap.
10, Jud. Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

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

(540)

A DOCTOR A magazinul medicului &
pacientului

(591) Culori revendicate:roz, albastru
(Pantone 2767 C)

  
(531) Clasificare Viena:270512; 270521;

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

clase:

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 10 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08058
(151) 14.11.2011
(732) O L A R U  C O N S T A N T I N

CRISTIAN, Str.Jandarmeriei nr. 341,
sector 1, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Al Sapore Cucina di pesce

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 7537,
446, 418, 409 C), olive (Pantone 452
C), mov

  
(531) Clasificare Viena:030918; 270501;

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

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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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 (restaurant).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08059
(151) 14.11.2011
(732) KAMARIDIS STEEL LIMITED,

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

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

(540)

THERMOTOP isolation system

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:241521; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice

transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08034
(151) 14.11.2011
(732) S.C. ALSOR GUARD, Str. Mihail

Sadoveanu nr. 7, bl. B7, ap. 63, jud.
Galaţi, 800460, GALAŢI ROMANIA

(540)

ALSOR GUARD PROTECTIE SI
GARDA
(531) Clasificare Viena:030116; 240109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08054
(151) 14.11.2011
(732) S.C. JOHNSON & SON INC, 1525

Howe Street, 53403-2236, RACINE
S.U.A. WISCONSIN

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

(540)

NIAGARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; preparate pentru
desfundarea scurgerilor; săpunuri; detergenţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08035
(151) 14.11.2011
(732) S.C. GENCAY S.R.L., Str. Avram

Iancu nr. 419, jud. Cluj, , FLOREŞTI
ROMANIA 

(540)

SENIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08036
(151) 14.11.2011
(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)

romastru Neuro Psychiatry Division
Generics for life

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

  
(531) Clasificare Viena:030721; 050103;

050313; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare, 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08037
(151) 14.11.2011
(732) S.C. PLANET ORGANIC S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 100, et. 1, ap. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Planet Organic

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270524;

290103;  
(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;
parfumeri, uleiuri esenţiale pentru uz personal,
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;
suplimente nutritive; vitamine şi minerale;
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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, toate fiind produse naturale,
ecologice, biologice, organice.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente,
toate fiind cultivate ecologic sau făcute în
principal din ingrediente care sunt cultivate
ecologic.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, restaurante, bar, cafenele,
bistro.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08066
(151) 15.11.2011
(732) S.C. IDEAL MAGIC FRESH

S.R.L., B-dul Nicolae Bălcescu nr. 59,
camera nr. 3, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:040502; 040505;

080107; 270502; 270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08060
(151) 15.11.2011
(732) OPRESCU DRAGOS ,  St r .

Constantin Dobrescu Argeş bl. B10,
sc. F, et. 3, ap. 17, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:260101; 261113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi

produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08077
(151) 15.11.2011
(732) FIT & FAMOUS S.R.L., Str. Pictor

Barbu Iscovescu nr. 13, sector 1,
11935, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIT & FAMOUS

(591) Culori revendicate:negru, mov
 (531) Clasificare Viena:020323; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08067
(151) 15.11.2011
(732) S.C. BIS PROTECT GRUP S.R.L.,

Str. Hristo Botev nr. 21, (În incinta
Hotel Vlaşca), Judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

BPG bis protect group

(531) Clasificare Viena:260118; 270517;
270524;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08061
(151) 15.11.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

MEDICINA ESTETICA SI
DERMATOLOGIE COSMETICA
SI CHIRURGICALĂ SRMEDCC,
Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.
72D, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Act Smart Be Cool

(591) Culori revendicate:grena, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:011509; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de instruire în
domeniul tratării acneei şi educative în
consultarea unui medic specialist.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08072
(151) 15.11.2011
(732) MIHUTESCU C. ION, Str. Grâului

nr. 3, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

USD UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATA

  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08068
(151) 16.11.2011
(732) S.C. GRUP ROMET S.A., Şos.

Brăilei nr. 15, Judeţul Buzău, 120118,
BUZĂU ROMANIA 

(732) S.C. AROMET S.A., Şos. Brăilei
nr.15, 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)

KAMARAD 112 FAŢĂ ÎN FAŢĂ

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270711;

290112;  
(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
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(materiale de lipit) destinati/e industriei.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 08078
(151) 15.11.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt. Juverdeanu

nr. 85, sector 2, 023103, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

...SAMANTA DE ARGINT...
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe de floarea soarelui sau dovleac
prăjite, sărate sau nesărate, arahide, fistic,
migdale, caju, alune de pământ precum şi alte
produse din gama nuts; carne, peşte, păsări,
vânat; extracte din carne; fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Seminţe de floarea soarelui sau dovleac,
arahide, fistic, migdale, caju, alune de pământ
precum şi alte produse din gama nuts; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08062
(151) 15.11.2011
(732) PORFIREANU SERBAN, Calea

Dorobanţi nr.111-131, bloc 9C+D,
ap.93, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

HNC healthcare communication
Welcome to the extraordinary

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1655 C), negru

(531) Clasificare Viena:020116; 040505;
270509; 290112;  

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

35 Publicitate.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08069
(151) 15.11.2011
(732) EURO STANDARD PRESS 2000

S.R.L., Str. Maior Giurescu nr. 2 Bis,
J u d e ţ u l  A r g e ş ,  1 1 5 1 0 0 ,
C Â M P U L U N G - M U S C E L
ROMANIA 

(540)

Electronica Azi

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270501;

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

clase:
16 Publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08063
(151) 15.11.2011
(732) S.C. ROMAKO MEDIA S.R.L., Str.

Ciucă Ştefan nr. 65, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mic şi . . .

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08064
(151) 15.11.2011
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) S.A., Bdul. Timişoara
nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

smart

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:130117; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08070
(151) 15.11.2011
(732) S.C. UTILAJE CONSTRUCTII

INTERCOM S.R.L., Judeţul
Vrancea, 627055, CÎMPINEANCA
ROMANIA 

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

(540)

UCI UTILAJE CONSTRUCŢII
INTERCOM

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08073
(151) 15.11.2011
(732) SANDU IONEL, Str. Castanilor nr.

33A, Jud. Vaslui, , VASLUI
ROMANIA 

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

(540)

RADICAL GRUP
 
(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;
rasini naturale în stare brută, metale sub forma
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabilemateriale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; articole mici din metal; ţevi şi
tuburi metalice; seifuri; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
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.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08065
(151) 15.11.2011
(732) S.C. CARL REH WINERY S.R.L.,

Str. Matei Voievod nr. 47, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

VESTITOR de OPRIŞOR
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(531) Clasificare Viena:020122; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08084
(151) 15.11.2011
(732) S.C. AVITA S.R.L., Str. Chebac nr.

27, jud. Bacău, 605100, BUHUŞI
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)

AVITA STRONG COLA
 
(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 08085
(151) 15.11.2011
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului nr. 1, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

DU si DO
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Discuri abrazive de tăiat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08071
(151) 15.11.2011
(732) MIHUTESCU C. ION, Str. Grâului

nr. 3, Jud. Sibiu, , SIBIU ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

USP UNIUNEA SOCIAL
PROGRESISTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08074
(151) 15.11.2011
(732) S.C. CBF OPTIM TRADING

S.R.L., Str. Ion Berindei, nr. 12, bl.
60, sc. A, et. 10, ap. 42, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONSOLIDATE YOUR BUSINESS
FOR THE FUTURE

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

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08086
(151) 15.11.2011
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului nr. 1, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

TEOPET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08087
(151) 15.11.2011
(732) S.C. LASTDON INC S.R.L., Str.

Carol I nr. 35, bl. D23, sc. A, ap. 5,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA 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)

KONING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08075
(151) 15.11.2011
(732) S.C. DD CIVIL ENGINEERING

CONSULTING S.R.L., Str. Negoiu
nr. 8, bl. D14, sc. 2, et. 1, ap. 25,
sector 3, 031126, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DD CIVIL ENGINEERING
CONSULTING
(591) Culori revendicate:albastru, bleu
 (531) Clasificare Viena:270515; 270521;

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

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

consultanţă project management în construcţii.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08088
(151) 15.11.2011
(732) COPACEAN DUMITRU DAN, Str.

Pictor Aurel Băeşu nr. 2-14, bl. A13,
sc. B, et. 7, ap. 76, 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)

INL INSTITUTUL NATIONAL AL
LEMNULUI

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270515;

290112;  
(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 08076
(151) 15.11.2011
(732) MURESAN CAMELIA ISABELA,

Str. Baba Novac nr. 16, bl. 23, sc. 1,
ap. 32, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LIGHT BAG MADE FOR MAGIC
MOMENTS Cu siguranţă, magic!

 (531) Clasificare Viena:010104; 260418;
270515;  

(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; materiale pentru artişti;
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.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08089
(151) 15.11.2011
(732) S.C. AEK SECURITY DIVISION

S.R.L., Str. Dorneasca nr. 16, bl. P58,
sc. 2, et. 4, ap. 41, Camera 1, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AEK security

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 08090
(151) 15.11.2011
(732) PERELIN INVEST COM S.R.L.,

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 25, Corp
2, Camera nr. 1, judeţul Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

FORAVER SANNITARY

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

clase:
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08079
(151) 15.11.2011
(732) S.C. ROM SAVON S.R.L., Str. Ion

Tuculescu nr. 6, bl. A15, sc. 1, ap. 12,
jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

SLB SLB Smoking

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

(531) Clasificare Viena:270508; 270509;
270512; 290103;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08080
(151) 15.11.2011
(732) S.C. SAIZ TOUR ROMANIA

S.R.L., Str. Gara de Nord nr. 2, bl. C,
sc. 1, ap. 9, sector 1, 010856,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SAIZ TOURS

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270512;

270524; 290112;  
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(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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08081
(151) 15.11.2011
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT PINZARU BERNARD
ALBERT, Str. Cernişoara nr. 45, bl.
O13, sc. A, et. 1, ap. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WORTH LEVERAGING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, 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;
asistenţă în conducerea şi managementul

afacerilor; servicii de audit; închiriere de
maşini şi aparatură de birou; birouri de
plasare; căutare de sponsorizare; cercetarea
pieţei; prelucrare administrativă pentru cereri
de mărfuri; compilarea informaţiilor în fişiere
electronice; compilaţii statistice; consultanţă
pentru probleme legate de personal;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
întocmire de extrase de conturi; facturare;
gestionarea de 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 pentru serviciile incluse in clasele
35, 41 şi 45; servicii de revista presei; servicii
de secretariat; gestionarea afacerilor
comerciale pentru serviciile din clasele 35, 41
şi 45; administraţie comerciala pentru
serviciile din clasele 35, 41 şi 45; lucrări de
birou pentru serviciile din clasele 35, 41 şi 45;
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 ziare,
pentru terţi; afişaj; agenţii de import-export;
agenţii de informaţii comerciale; agenţii de
publicitate; analiza preţului de cost; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de
achiziţionare pentru terţi; servicii pentru
compararea preţurilor; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
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vânzarea cu amănuntul; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
televizată; publicitate radiofonică; relaţii
publice; servicii de promovare a vânzării de
bunuri şi servicii ale altora; servicii de card de
loialitate; gestionarea unui program de
reducere pentru a permite participanţilor să
obţină reduceri la bunuri şi servicii prin
utilizarea unui card de membru cu discount;
asistenţă pentru societăţi comerciale sau
industriale privind coordonarea activităţilor
comerciale; căutare in fişiere IT (pentru terţi);
planificarea şi supravegherea dezvoltării
organizaţionale a societăţilor; intermedierea
de contracte pentru terţi, privind vânzarea şi
cumpărarea de mărfuri; intermedierea de
contracte pentru terţi, privind prestarea de
servicii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; inclusiv servicii de
publicare; servicii de publicare on-line;
punerea la dispoziţia publicului a publicaţiilor
on-line nedownloadabile; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, seminarii,
congrese, workshop-uri, concursuri,
simpozioane; cursuri prin corespondenţă;
orientare profesională; exploatarea
publicaţiilor on-line nedescarcabile;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; formare practică; informaţii în
materie de educaţie; învaţământ; redactarea de
texte, altele decât textele publicitare;
subtitrare; servicii de traducere; servicii de
instruire şi învaţământ în domeniul juridic:
studiouri de cinema; cluburi de sănătate;
servicii de animatori; agenţii de modele pentru
artişti; organizarea de tombole şi loterii;
servicii de casino; cluburi de noapte;
închirierea de decoruri pentru spectacole;
servicii de discotecă; parcuri de distracţie;
divertisment radiofonic şi televizat;
exploatarea sălilor de jocuri, a terenurilor de
golf; servicii de procesare de imagini digitale;

jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;
organizarea de concerte; planificarea de
recepţii; organizarea de baluri, de concursuri
de frumuseţe; informaţii în materie de
recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea de
locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; prezntarea de spectacole live;
studiouri de înregistrare; reprezentaţii teatrale;
servicii pentru organizare de timp liber;
furnizarea de servicii educaţionale pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă;
locuri de joaca pentru copii; servicii de
divertisment pentru copii; servicii
educaţionale pentru copii; servicii oferite de o
grădiniţa; producţia de emisiuni radio şi TV.
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 acordarea de licenţe pentru programe
de calculator (servicii juridice); investigaţii cu
privire la antecedentele persoanelor; servicii
de arbitraj; gestionarea drepturilor de autor;
consultanta profesionala (juridică) cu privire
la aspecte şi probleme juridice; cercetări
judiciare; cercetări juridice; protecţie civilă;
consiliere în proprietate intelectuală; servicii
de contencios; înregistrarea numelor de
domenii (servicii juridice); acordarea de
licenţe de proprietate intelectuala; mediere;
servicii de supraveghere în materie de
proprietate intelectuală; compilarea de
informaţii legale; servicii de înregistrare
(servicii juridice); furnizarea de servicii
juridice; furnizarea de informaţii juridice;
oferirea de consiliere juridică în domeniul
francizelor; servicii juridice de anchetă;
servicii juridice de cercetare; servicii de
investigaţii judirice; oferirea de consultanţă,
asistenţă şi reprezentare juridică; servicii
juridice; servicii juridice de administrare a
afacerilor; servicii alternative de soluţionare a
litigiilor (servicii juridice); servicii de notariat;
servicii oferite de un avocat; servicii oferite de
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un cabinet de avocat; preluarea relaţiilor cu
autorităţile pentru terţi; tutele (asistenţă
legală); intermediere de know-how juridic
(francizare); servicii de pază şi protecţie;
agenţii de detectivi; servicii funerare;
returnare de obiecte găsite; agenţii
matrimoniale; agenţii de adopţie, închirierea
de îmbrăcăminte; îngrijirea copiilor la
domiciliu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08082
(151) 15.11.2011
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT PINZARU BERNARD
ALBERT, Str. Cernişoara nr. 45, bl.
O13, sc. A, et. 1, ap. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ACHIEVING TOGETHER

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, 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;
asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de

maşini şi aparatură de birou; birouri de
plasare; căutare de sponsorizare; cercetarea
pieţei; prelucrare administrativă pentru cereri
de mărfuri; compilarea informaţiilor în fişiere
electronice; compilaţii statistice; consultanţă
pentru probleme legate de personal;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
întocmire de extrase de conturi; facturare;
gestionarea de 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 pentru serviciile incluse in clasele
35, 41 şi 45; servicii de revista presei; servicii
de secretariat; gestionarea afacerilor
comerciale pentru serviciile din clasele 35, 41
şi 45; administraţie comerciala pentru
serviciile din clasele 35, 41 şi 45; lucrări de
birou pentru serviciile din clasele 35, 41 şi 45;
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 ziare,
pentru terţi; afişaj; agenţii de import-export;
agenţii de informaţii comerciale; agenţii de
publicitate; analiza preţului de cost; difuzare
de anunţuri publicitare; servicii de
achiziţionare pentru terţi; servicii pentru
compararea preţurilor; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; informaţii şi sfaturi
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comerciale pentru consumatori; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
televizată; publicitate radiofonică; relaţii
publice; servicii de promovare a vânzării de
bunuri şi servicii ale altora; servicii de card de
loialitate; gestionarea unui program de
reducere pentru a permite participanţilor să
obţină reduceri la bunuri şi servicii prin
utilizarea unui card de membru cu discount;
asistenţă pentru societăţi comerciale sau
industriale privind coordonarea activităţilor
comerciale; căutare in fişiere IT (pentru terţi);
planificarea şi supravegherea dezvoltării
organizaţionale a societăţilor; intermedierea
de contracte pentru terţi, privind vânzarea şi
cumpărarea de mărfuri; intermedierea de
contracte pentru terţi, privind prestarea de
servicii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; inclusiv servicii de
publicare; servicii de publicare on-line;
punerea la dispoziţia publicului a publicaţiilor
on-line nedownloadabile; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, seminarii,
congrese, workshop-uri, concursuri,
simpozioane; cursuri prin corespondenţă;
orientare profesională; exploatarea
publicaţiilor on-line nedescărcabile;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; formare practică; informaţii în
materie de educaţie; învaţământ; redactarea de
texte, altele decât textele publicitare;
subtitrare; servicii de traducere; servicii de
instruire şi învaţământ în domeniul juridic:
studiouri de cinema; cluburi de sănătate;
servicii de animatori; agenţii de modele pentru
artişti; organizarea de tombole şi loterii;
servicii de casino; cluburi de noapte;
închirierea de decoruri pentru spectacole;
servicii de discotecă; parcuri de distracţie;
divertisment radiofonic şi televizat;
exploatarea sălilor de jocuri, a terenurilor de
golf; servicii de procesare de imagini digitale;
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare;

organizarea de concerte; planificarea de
recepţii; organizarea de baluri, de concursuri
de frumuseţe; informaţii în materie de
recreere; reprezentaţii teatrale; rezervarea de
locuri pentru spectacole; producţie de
spectacole; prezntarea de spectacole live;
studiouri de înregistrare; reprezentaţii teatrale;
servicii pentru organizare de timp liber;
furnizarea de servicii educaţionale pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă;
locuri de joaca pentru copii; servicii de
divertisment pentru copii; servicii
educaţionale pentru copii; servicii oferite de o
grădiniţa; producţia de emisiuni radio şi TV.
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 acordarea de licenţe pentru programe
de calculator (servicii juridice); investigaţii cu
privire la antecedentele persoanelor; servicii
de arbitraj; gestionarea drepturilor de autor;
consultanta profesionala (juridică) cu privire
la aspecte şi probleme juridice; cercetări
judiciare; cercetări juridice; protecţie civilă;
consiliere în proprietate intelectuală; servicii
de contencios; înregistrarea numelor de
domenii (servicii juridice); acordarea de
licenţe de proprietate intelectuala; mediere;
servicii de supraveghere în materie de
proprietate intelectuală; compilarea de
informaţii legale; servicii de înregistrare
(servicii juridice); furnizarea de servicii
juridice; furnizarea de informaţii juridice;
oferirea de consiliere juridică în domeniul
francizelor; servicii juridice de anchetă;
servicii juridice de cercetare; servicii de
investigaţii judirice; oferirea de consultanţă,
asistenţă şi reprezentare juridică; servicii
juridice; servicii juridice de administrare a
afacerilor; servicii alternative de soluţionare a
litigiilor (servicii juridice); servicii de notariat;
servicii oferite de un avocat; servicii oferite de
un cabinet de avocat; preluarea relaţiilor cu
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autorităţile pentru terţi; tutele (asistenţă
legală); intermediere de know-how juridic
(francizare); servicii de pază şi protecţie;
agenţii de detectivi; servicii funerare;
returnare de obiecte găsite; agenţii
matrimoniale; agenţii de adopţie, închirierea
de îmbrăcăminte; îngrijirea copiilor la
domiciliu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08083
(151) 15.11.2011
(732) BELTECHI SORIN DANIEL, Str.

Garnitei nr. 2, bl. 52, sc. 1, et. 6, ap.
41, , 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)

REBOUND AAS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08097
(151) 16.11.2011
(732) SUCU CAMELIA GEORGETA,

Str. Dealul Tugulea nr. 24-30, bl. 16,
ap. 8, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAMELIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Parfumerie, săpunuri parfumate, uleiuri
esenţiale, cosmetice, produse pentru
înfrumuseţare, produse odorizante pentru
încăperi (prezentate sub orice formă, gen
uleiuri, esenţe, pot-pourri). 
9 Calculatoare, echipamente pentru tratarea
informaţiei; aparate şi instrumente ştiinţifice,
n a u t i c e ,  g e o d e z i c e ,  f o t o g r a f i c e ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice.
11 Aparate de iluminat de orice tip, formă
dimensiune, cu orice destinaţie, şi din orice
material sau combinaţie de materiale, şeminee.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului; bijuterii.
16 Produse din hârtie şi carton, necuprinse în
alte clase; fotografii; reproduceri; reprezentări
grafice; papetărie; adezivi pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; articole pentru
amenajarea birourilor (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor).
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, inclusiv
mobilier; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; articole de şelărie.
20 Mobile destinate amenajării interioare a
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locuinţelor şi birourilor şi accesoriile acestora,
oglinzi, rame din materiale diverse, tablouri;
produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice, ceară (lumânări decorative, lumânări
parfumate), suporturile acestora.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; produse din sticlă, porţelan şi
faianţă necuprinse în alte clase de orice
dimensiuni, destinate amenajărilor interioare;
sticlărie, porţelan şi faianţă.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi masă, tapete din
material textil; lenjerie de pat, prosoape,
halate de baie.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, din orice
tip de material; tapete murale, nu din
materiale textile.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate, activitatea agenţiilor de
publicitate; producerea materialelor
publicitare; închirierea spaţiilor şi materialelor
publicitare; gestiunea afacerilor comerciale;
consultanţă pentru afaceri; managementul
afacerilor; administraţie comercială; lucrări de
birou.
36 Afaceri financiare; management fiscal şi
financiar; afaceri imobiliare, activităţi
specifice agenţiilor imobiliare, închirierea,
subînchirierea, vânzarea-cumpărarea de
imobile, managementul investiţiilor
imobiliare, dezvoltarea proiectelor imobiliare.
37 Construcţia de imobile de locuinţe şi
birouri, de ansambluri rezidenţiale, de toate
dimensiunile; reparaţii, renovări de
construcţii, restaurarea şi repararea obiectelor
de mobilier; servicii de instalaţii ale
imobilelor.
39 Transport de mobilă, accesorii, aparate de

iluminat, obiecte de docaraţiuni; ambalarea şi
depozitarea acestora; livrarea de mobilă,
accesorii, aparate de iluminat, obiecte de
decoraţiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08098
(151) 16.11.2011
(732) SUCU CAMELIA GEORGETA,

Str. Dealul Tugulea nr. 24-30, bl. 16,
ap. 8, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAMELIA ŞUCU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Calculatoare, echipamente pentru tratarea
informaţiei; aparate şi instrumente ştiinţifice,
n a u t i c e ,  g e o d e z i c e ,  f o t o g r a f i c e ,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08099
(151) 16.11.2011
(732) S.C. EOLIAN PLUS S.A., Str.

Forestierului nr. 213, jud. Maramureş,
435100, BAIA SPRIE ROMANIA 

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

(540)
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EOLIANPLUS

(591) Culori revendicate:galben, verde, alb
 (531) Clasificare Viena:150113; 260416;

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

clase:
37 Întreţinere, asistenţă, reparaţii în domeniul
producţiei de energie electrică.
39 Servicii de distribuire a producţiei de
energie electrică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08100
(151) 16.11.2011
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 124, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate.
39 Difuzare.
41 Publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08111
(151) 16.11.2011
(732) BULGARU GABRIEL, Str. Marcu

Mihaela Ruxandra nr. 5, bl. C7, sc. A,
ap. 19, sector 6, 061524, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Berta Leather Fashion
  
(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 şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08112
(151) 16.11.2011
(732) S.C. PROD EOLIAN S.R.L., Str.

Forestierului nr. 213, Judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

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

(540)

PRODEOLIAN
(591) Culori revendicate:verde, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:150113; 261112;

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

37 Întreţinere, asistenţă, reparaţii în domeniul
producţiei de energiei electrică.
39 Servicii de distribuire a energiei electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08091
(151) 16.11.2011
(732) S.C. SARBU SI IFTENE MEDIA

S.R.L., Str. Banul Manta nr. 22, bl.
29, sc. C, et. 5, ap. 109, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NOAPTEA PODULUI BASARAB
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08116
(151) 16.11.2011
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARAiex dreptul tău e grija noastră!

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru, gri
(531) Clasificare Viena:020914; 230125;

260118; 270519; 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 (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.
28 Cărţi de joc.
35 Publicitate, reclamă, gestiune pe calculator
a problemelor, activităţi de birou, consultanţă
în domeniu, marketing, activităţi de editare.
40 Activităţi de tipărire.
41 Activităţi de editare, publicare, cursuri de
iniţiere, organizare de expoziţii şi saloane, în
special pentru scopuri culturale, elaborare
proiecte şi programe culturale.
42 Cercetare ştiinţifică.
45 Activităţi de consultanţă juridică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08101
(151) 16.11.2011
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, et.
1, cam. 124, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Redactare şi editare; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 16 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod şi publicitate.
39 Difuzare.
41 Publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08113
(151) 16.11.2011
(732) S.C. CONCAZMAR PROD COM

S.R.L., Str. Forestierului nr. 213,
judeţul Maramureş, 435100, BAIA
SPRIE ROMANIA 

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

(540)

CONCAZMAR

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:170509; 270502;

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

clase:
19 Lucrări din piatră (produse petroliere).
37 Servicii de exploatare cariere de piatră,
inclusiv întreţinere şi reparaţii utilaje în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08102
(151) 16.11.2011
(732) PADURE GHEORGHE, Str.

Ialomicioarei nr. 8, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NATURA TOUCH

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08092
(151) 16.11.2011
(732) ROTARU ARAPU ELENA

VENERA, Str. Dumbrava Roşie nr.
22, ap. 1, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VENERA ARAPU

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

clase:
14 Bijuterii, ceasuri.
18 Marochinărie, genţi, curele.
25 Articole pentru îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului; încălţăminte.
35 Publicitate; prezentarea produselor prin



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 11/2011/46

toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul.
42 Servicii de design vestimentar; design;
decoraţiuni interioare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08103
(151) 16.11.2011
(732) S.C. ADIRAL S.R.L., Str. Ţibleşului

nr. 5, judeţul Maramureş, 430406,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

ADIRAL AR

(591) Culori revendicate:gri, galben

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270502;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor nealimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08094
(151) 16.11.2011
(732) S.C. DONARIO INTERNATIONAL

TRADE S.R.L., Str. Ion Filibiliu nr.
3, ap. 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MARMARITA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08104
(151) 16.11.2011
(732) S.C. MILLENIUM STYLE SALON

S.R.L., Str. Vasile Carlova nr. 4,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Luxury Bronze

  
(531) Clasificare Viena:020306; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08114
(151) 16.11.2011
(732) S.C. HIDROPROD S.A., Str.

Forestierului nr. 213, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

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

(540)

HIDROPROD

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

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

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

clase:
37 Întreţinere, asistenţă, reparaţii în domeniul
producţiei de energiei electrică.
39 Servicii de distribuire a energiei electrice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08115
(151) 16.11.2011
(732) S.C. INTERFACT EUROPA S.R.L.,

Bdul. Dacia nr. 14, ap. 4, parter, sector
1, 010402, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Alegeti prima cafea BIO de la automat.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08119
(151) 16.11.2011
(732) S.C. FLANCO RETAIL S.A., Str.

Mihai Bravu nr. 10, Biroul nr. 13,
judeţul Prahova, 100550, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Unde-s mulţi câştigul creşte!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
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aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08105
(151) 16.11.2011
(732) S.C. PROJECT TOP SOLUTION

S.R.L., Str. Forestierului nr. 213,
judeţul Maramureş, 435100, BAIA
SPRIE ROMANIA 

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

(540)

PROJECT TOP SOLUTION
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:160125; 261113;

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

clase:
42 Servicii de proiectare şi consultanţă
tehnică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08095
(151) 16.11.2011
(732) WILLBROOK MANAGEMENT

INTERNATIONAL S.R.L., Str. A.P.
Cehov nr. 2, sector 1, 011998,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

W WILLBROOK INTERNATIONAL
Black Card
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(531) Clasificare Viena:200516; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08120
(151) 16.11.2011
(732) S.C. TEOPET SERVCOM S.R.L.,

Aleea Parcului nr. 1, Judeţul Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

XL LONG LIFE

(591) Culori revendicate:verde, mov
(531) Clasificare Viena:190125; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08117
(151) 16.11.2011
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Asociaţia Culturală Suflet de român

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 030717;

240701; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

28 Cărţi de joc.
35 Publicitate; reclamă, gestiune pe calculator
a problemelor, activităţi de birou; consultanţă
în domeniu, marketing, activităţi de editare.
40 Activităţi de tipărire.
41 Activităţi de editare, publicare, cursuri de
iniţiere, organizare de expoziţii şi saloane, în
special pentru scopuri culturale, elaborare
proiecte şi programe culturale.
42 Cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08123
(151) 16.11.2011
(732) S.C. EURODIDACTICA S.R.L., Str.

Drumul Gării Baloteşti nr. 20, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

EURODIDACTICA

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

(531) Clasificare Viena:020123; 240711;
270502; 270508; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor didactice şi a echipamentelor
specifice educaţionale, a mobilierului
specializat în domeniul educaţional, a tablelor
interactive, a echipamentelor audiovizuale, a
cupelor, a diplomelor, a fanioanelor, a
catargelor, a drapelelor, a stemelor şi a altor
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asemenea echipamente personalizate, a
sistemelor de joacă (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Distribuţie şi depozitare de materiale
didactice şi echipamente specifice
educaţionale, mobilier specializat în domeniul
educaţional, table interactive, echipamente
audiovizuale, cupe, diplome, fanioane,
catarge, drapele,steme şi alte asemenea
echipamente personalizate, sisteme de joacă.
42 Servicii design şi alte servicii auxiliare în
domeniul educaţional şi în domeniul
comunicării.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08118
(151) 16.11.2011
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DREPTUL TĂU E GRIJA NOASTRĂ

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
28 Cărţi de joc.
35 Publicitate; reclamă, gestiune pe calculator
a problemelor, activităţi de birou; consultanţă
în domeniu, marketing, activităţi de editare.
40 Activităţi de tipărire.

41 Activităţi de editare, publicare, cursuri de
iniţiere, organizare de expoziţii şi saloane, în
special pentru scopuri culturale, elaborare
proiecte şi programe culturale.
45 Activităţi de consultanţă juridică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08106
(151) 16.11.2011
(732) S.C. HIDROFOR LINE S.R.L., Str.

Forestierului nr. 213, judeţul
Maramureş, 435100, BAIA SPRIE
ROMANIA 

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

(540)

HIDROFOR LINE

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:011524; 261112;

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

clase:
37 Întreţinere, asistenţă, reparaţii în domeniul
producţiei de energie electrică.
39 Servicii de distribuire a energiei electrice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08124
(151) 16.11.2011
(732) BOANGIU DANIEL, Str. Nicolae

Iorga nr. 3A, judeţul Ilfov, ,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

IDMAG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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 08108
(151) 16.11.2011
(732) S.C. SAB RADAUTI S.A., Calea

Cernăuţi nr. 47, Jud Suceava, 725400,
RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

SABER CORSAR

(591) Culori revendicate:roşu, maro,
albastru, crem, negru

 (531) Clasificare Viena:020104; 070106;
070108; 250119; 270502; 290114;  

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

33 Băuturi alcoolice.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08107
(151) 16.11.2011
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

AVOCAT VLAD STEFAN, Str.
Dezrobirii nr. 7, judeţul Ilfov, ,
GLINA ROMANIA 

(540)

Listen for a better view
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(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
45 Servicii juridice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08109
(151) 16.11.2011
(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)

GORJ TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08110
(151) 16.11.2011
(732) DUMITRESCU MIHAI ANDREI,

B-dul Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. A,
ap. 28, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Pamplezir

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08121
(151) 16.11.2011
(732) ITM ENTREPRISES, 24, Rue

Auguste Chabrieres, 75015, PARIS
FRANTA 

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

(540)

multifruit IZZO POWER ON
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(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
(300) Prioritate invocată:
 /16.05.2011/PL
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi izotonice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08122
(151) 16.11.2011
(732) S.C. TONKA DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Vladislav Voievod nr. 35,
sector 2, 023498, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TONKA DISTRIBUTION

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2011 06039
(151) 22.07.2005
(732) SBS BROADCASTING EUROPE

B.V., Rietlandpark 353, 1019 EM,
N L ,  A M S T E R D A M
NETHERLANDS NL

(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)

sbs the broadcasting group

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Compact-discuri, discuri de memorie numai
pentru citire (CD-ROM-uri), DVD-uri şi alte
suporturi digitale de date; publicaţii
electronice şi digitale, pe suporturi de date sau
în alt mod.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, care nu sunt incluse în alte clase;
produse de imprimerie; , inclusiv cărţi, ziare,
reviste, ghiduri, listări de programe, broşuri,
pliante şi alte publicaţii; materiale de instruire
şi de învăţământ (cu excepţia aparatelor).
28 Jocuri, jucării; jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru a fi utilizate numai

cu receptoare de televiziune; articole sportive
care nu sunt incluse în alte clase; cărţi de joc.
35 Servicii de publicitate şi servicii ale
agenţiilor de publicitate; publicitate şi
promovare; difuzarea de anunţuri publicitare;
gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; constituirea şi administrarea bazelor de
date inclusiv în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), programe de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, transport, trafic, călătorie şi vreme;
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate; licitaţii şi
vânzări publice; informaţii comerciale;
servicii de prospectare a pieţei, de cercetare şi
analiză; sondaje de opinie; copiere de
documente; serviciile menţionate anterior
furnizate prin intermediul radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau în alt mod, sau prin alte mijloace.
36 Afaceri financiare; afaceri fiscale; afaceri
monetare; servicii de finanţare; mediere în
vânzarea şi cumpărarea de titluri şi acţiuni;
administrarea de proprietăţi imobiliare;
asigurări; servicii de închiriere de bunuri
imobiliare; consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior; servicii de
holding.
38 Telecomunicaţii; transmisia programelor
de radio şi televiziune; transmisia sunetului,
textului şi/sau imaginilor prin satelit; telex,
telegrame, telefoane, radio, servicii de
telefonie şi telegrafie; furnizarea accesului la
internet (acces la servicii de provider de
internet); închiriere de echipamente de
telecomunicaţii; agenţii de ştiri; servicii de
ştiri; serviciile menţionate anterior, inclusiv
prin radio, televiziune, teletext, internet sau
alte reţele, electronice sau în alt mod.
41 Educaţie şi divertisment; elaborarea,
producerea, regizarea şi realizarea de
programe de radio, televiziune, programe
audiovizual, muzicale, de divertisment şi
teatru; producţia de filme şi de casete video;
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organizarea de evenimente sportive,
evenimente culturale, muzicale şi de educare;
organizarea de târguri de comerţ şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport
(conţinut); închiriere de filme şi video;
închiriere de decoruri pentru spectacole;
publicarea, creditarea şi difuzarea de cărţi,
ziare, reviste, ghiduri, listări de programe şi

alte publicaţii; servicii de editare, servicii de
loterie; serviciile menţionate anterior, inclusiv
prin radio, televiziune, teletext, internet sau
alte reţele, electronice sau altfel, întocmirea
rapoartelor fotografice, filme şi video; servicii
fotografice şi servicii editoriale.
45 Gestiunea drepturilor de autor; servicii
juridice.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 11/2011/46

(210) M 2011 06091
(151) 22.07.2005
(732) SBS BROADCASTING EUROPE

B.V., Rietlandpark 353, 1019 EM,
N L ,  A M S T E R D A M
NETHERLANDS NL

(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)

SBS BROADCASTING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Compact-discuri, discuri de memorie numai
pentru citire (CD-ROM-uri), DVD-uri şi alte
suporturi digitale de date; publicaţii
electronice şi digitale, pe suporturi de date sau
în alt mod.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, care nu sunt incluse în alte clase;
produse de imprimerie; , inclusiv cărţi, ziare,
reviste, ghiduri, listări de programe, broşuri,
pliante şi alte publicaţii; materiale de instruire
şi de învăţământ (cu excepţia aparatelor).
28 Jocuri, jucării; jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru a fi utilizate numai
cu receptoare de televiziune; articole sportive
care nu sunt incluse în alte clase; cărţi de joc.
35 Servicii de publicitate şi servicii ale
agenţiilor de publicitate; publicitate şi
promovare; difuzarea de anunţuri publicitare;
gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; constituirea şi administrarea bazelor de
date inclusiv în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), programe de
divertisment, programe de radio şi televiziune,

filme, transport, trafic, călătorie şi vreme;
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate; licitaţii şi
vânzări publice; informaţii comerciale;
servicii de prospectare a pieţei, de cercetare şi
analiză; sondaje de opinie; copiere de
documente; serviciile menţionate anterior
furnizate prin intermediul radio, televiziune,
teletext, internet sau alte reţele, electronice
sau în alt mod, sau prin alte mijloace.
36 Afaceri financiare; afaceri fiscale; afaceri
monetare; servicii de finanţare; mediere în
vânzarea şi cumpărarea de titluri şi acţiuni;
administrarea de proprietăţi imobiliare;
asigurări; servicii de închiriere de bunuri
imobiliare; consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior; servicii de
holding.
38 Telecomunicaţii; transmisia programelor
de radio şi televiziune; transmisia sunetului,
textului şi/sau imaginilor prin satelit; telex,
telegrame, telefoane, radio, servicii de
telefonie şi telegrafie; furnizarea accesului la
internet (acces la servicii de provider de
internet); închiriere de echipamente de
telecomunicaţii; agenţii de ştiri; servicii de
ştiri; serviciile menţionate anterior, inclusiv
prin radio, televiziune, teletext, internet sau
alte reţele, electronice sau în alt mod.
41 Educaţie şi divertisment; elaborarea,
producerea, regizarea şi realizarea de
programe de radio, televiziune, programe
audiovizual, muzicale, de divertisment şi
teatru; producţia de filme şi de casete video;
organizarea de evenimente sportive,
evenimente culturale, muzicale şi de educare;
organizarea de târguri de comerţ şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative; furnizarea de
informaţii în domeniul afacerilor din lumea
spectacolelor (showbusiness), furnizarea de
divertisment, programe de radio şi televiziune,
filme, cultură, educaţie, divertisment şi sport
(conţinut); închiriere de filme şi video;
închiriere de decoruri pentru spectacole;
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publicarea, creditarea şi difuzarea de cărţi,
ziare, reviste, ghiduri, listări de programe şi
alte publicaţii; servicii de editare, servicii de
loterie; serviciile menţionate anterior, inclusiv
prin radio, televiziune, teletext, internet sau
alte reţele, electronice sau altfel, întocmirea
rapoartelor fotografice, filme şi video; servicii

fotografice şi servicii editoriale.
45 Gestiunea drepturilor de autor; servicii
juridice.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE 
BOPI 11/17.11.2011

Dintr-o regretabila eroare la depozitul M 2011/7899 publicat in BOPI 11/10.11.2011
saptamana  45  s-a produs o eroare in ceea ce priveste clasificarea listei de
produse/servicii  fiind introduse  clasele 6 si 42 cum au fost publicate initial dar corect este
si cu introducerea clasei 11 pentru Corpuri de iluminat din fier forjat eronat clasificate
in clasa 6.
Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date si trimis solicitantului notificarea
corecta.

Referitor depozit M 2011/7939 publicat in BOPI 11/10.11.2011 saptamana 45 s-a produs
o eroare in ceea ce priveste publicarea, aceasta fiind publicata fara elementul figurativ
corect fiind dupa cum urmeaza:




