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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 11/2011/saptamana 48
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07808
24.11.2011 S.C. VISUAL MEDIA WORLD

S.R.L.
reducerimania.ro

2 M 2011
07936

24.11.2011 S.C. MTP INVEST S.R.L. enotecca vinuri

3 M 2011
08244

25.11.2011 S.C. IMPERIOS S.R.L. Souflaki

4 M 2011
08284

24.11.2011 JT INTERNATIONAL S.A. CREATIONS BEYOND COMPARE

5 M 2011
08285

24.11.2011 S.C. H & A CANADA DENTAL
CLINIC S.R.L.

DENT PLUS

6 M 2011
08286

24.11.2011 BREBEANU C. NICOLAE
DANUT

MAREA LOJA A ROMANIEI

7 M 2011
08287

24.11.2011 BREBEANU C. NICOLAE
DANUT

MAREA LOJA DIN ROMANIA

8 M 2011
08288

24.11.2011 S.C. CAPCON SERV S.R.L. Asortie TINE PASUL!

9 M 2011
08290

24.11.2011 S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. GLOBAL

10 M 2011
08291

24.11.2011 BRATILOVEANU MIHAI IONUT Republick

11 M 2011
08292

24.11.2011 COLEGIUL PSIHOLOGILOR
DIN ROMANIA

Colegiul Psihologilor din România

12 M 2011
08293

24.11.2011 S.C. AQUAVITA SOLUTIONS
S.R.L.

Infomatic

13 M 2011
08294

24.11.2011 TUDORACHE CRISTIAN IONUT hello Romania your ultimate travel
guide

14 M 2011
08295

24.11.2011 TUDORACHE CRISTIAN IONUT ACREDO DEDICAŢI SUCCESULUI
TĂU

15 M 2011
08296

24.11.2011 DENIS ALEXANDRU
PREDESCU

PD denis predescu FASHION
DESIGNER ARCHITECT DENIS
PREDESCU

16 M 2011
08297

24.11.2011 CLUB SPORTIV INTER
GYERGYO

INTER GYERGYO

17 M 2011
08298

24.11.2011 S.C. ZONAL MEDIA S.A. Pandurul
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18 M 2011
08300

28.11.2011 S.C. EVW HOLDING S.R.L. Protect by EVW Holding

19 M 2011
08301

24.11.2011 S.C. DIPET SERVCOM S.R.L. TOP VENT

20 M 2011
08302

24.11.2011 FUNDATIA DAN VOICULESCU
PENTRU DEZVOLTAREA
ROMANIEI

PAŞAPORT PENTRU EXCELENŢĂ

21 M 2011
08303

24.11.2011 TUDOR TAILOR INVEST S.R.L. TUDOR PERSONAL TAILOR

22 M 2011
08305

24.11.2011 S.C. GOTIC S.R.L. pantyhouse

23 M 2011
08306

28.11.2011 FULOP GABOR DENES
HELEN SPEEKENBRINK

VITMEN A NEW CONCEPT IN
HOSPITALITY

24 M 2011
08307

24.11.2011 OMV PETROM S.A. POLAR DIESEL

25 M 2011
08308

24.11.2011 S.C. CO & CO CONSUMER
2002 S.R.L.

ONLY NATURAL Astragali Oral
Liquid

26 M 2011
08309

24.11.2011 S.C. CO & CO CONSUMER
2002 S.R.L.

ONLY NATURAL Noni Oral Liquid

27 M 2011
08310

24.11.2011 S.C. CO & CO CONSUMER
2002 S.R.L.

ONLY NATURAL Goji Oral Liquid

28 M 2011
08311

24.11.2011 ŞTEFAN GHEORGHE
DURA RĂDUCU

Naşu' şi Ţânţaru' - Şpriţan din vin alb
cu sifon, gata făcut

29 M 2011
08312

24.11.2011 MERCK KGaA CONCOR AM

30 M 2011
08313

24.11.2011 S.C. VRANCART S.A. MIXT ECO-TOTAL ECHILIBRUL
INTRE CONFORT SI ECOLOGIE

31 M 2011
08314

24.11.2011 S.C. BRAIN ART S.R.L. BRAIN ART PENTRU REPUTAŢIE

32 M 2011
08315

24.11.2011 S.C. MULTIBARTER S.R.L. MULTI BARTER TRUST
EXCHANGE COMMUNITY

33 M 2011
08316

24.11.2011 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

SPITALUL EUROCLINIC
FLOREASCA 14A

34 M 2011
08317

24.11.2011 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

SPITALUL FLOREASCA

35 M 2011
08318

24.11.2011 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

SPITALUL FLOREASCA
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36 M 2011
08319

24.11.2011 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

REGINA MARIA - SPITALUL
FLOREASCA

37 M 2011
08320

24.11.2011 SOCIETATEA CIVILA DE
AVOCATI TUCA ZBARCEA SI
ASOCIATII

Vinul Casei de Avocatură

38 M 2011
08321

25.11.2011 POPA MIRCEA EXPO NAUTICA

39 M 2011
08322

25.11.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. REVELION DE REVELION

40 M 2011
08323

25.11.2011 ASOCIATIA CLUBUL ACM
SPORT

clubul acm sport

41 M 2011
08324

24.11.2011 LIST CONCEPT S.R.L. LIST .05

42 M 2011
08325

25.11.2011 ASOCIATIA FIT RD ROMANIAN DESIGNERS

43 M 2011
08326

25.11.2011 S.C. WISE S.R.L. W WISE

44 M 2011
08327

25.11.2011 S.C. TRANSEVREN S.R.L. SARA HOTEL

45 M 2011
08328

25.11.2011 S.C. TRANSEVREN S.R.L. tranSEvren

46 M 2011
08329

25.11.2011 CHIRIAC CRISTINA Indiferenţa costă!

47 M 2011
08330

25.11.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL

48 M 2011
08331

25.11.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL

49 M 2011
08332

25.11.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL PIZZERIA POMODORO

50 M 2011
08333

25.11.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL PIZZA POMODORO

51 M 2011
08334

25.11.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL POMODORO

52 M 2011
08335

25.11.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL POMODORO PIZZA & GRILL

53 M 2011
08336

25.11.2011 LABORATOIRE GARNIER &
CIE

ULTRA DOUX

54 M 2011
08337

25.11.2011 SAVU ION Concurs Euclid
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55 M 2011
08338

25.11.2011 SOCIETATEA CIVILA DE
AVOCATI DIMA & ASOCIATII

D DIMA & ASOCIATII NAVIGATORS
AT LAW

56 M 2011
08339

25.11.2011 SOCIETATEA CIVILA DE
AVOCATI DIMA & ASOCIATII

D

57 M 2011
08340

25.11.2011 SOCIETATEA CIVILA DE
AVOCATI DIMA & ASOCIATII

D DIMA & ASOCIATII

58 M 2011
08341

25.11.2011 3D WALKER ANIMATION
STUDIO S.R.L.

Bumbital

59 M 2011
08342

25.11.2011 3D WALKER ANIMATION
STUDIO S.R.L.

Blanosila

60 M 2011
08343

25.11.2011 3D WALKER ANIMATION
STUDIO S.R.L.

Cioclopel

61 M 2011
08344

25.11.2011 3D WALKER ANIMATION
STUDIO S.R.L.

Blagelus

62 M 2011
08345

25.11.2011 3D WALKER ANIMATION
STUDIO S.R.L.

LUPULAKY

63 M 2011
08346

25.11.2011 3D WALKER ANIMATION
STUDIO S.R.L.

CAPRAXYNA

64 M 2011
08347

25.11.2011 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD.

NEDIS DR. REDDY`S

65 M 2011
08348

25.11.2011 S.C. KIT XENON S.R.L. KIT XENON TUNING

66 M 2011
08349

25.11.2011 S.C. DDD SERVICII MEDICALE
S.R.L.

UZINA DE ZÂMBETE

67 M 2011
08350

25.11.2011 FLONTA OTILIA OTILIA FLONTA

68 M 2011
08351

28.11.2011 S.C. SERVICII INTEGRARE
SOFTWARE (SIS) S.R.L.

es eastsoft

69 M 2011
08352

28.11.2011 S.C. GRAFFITI/B B D O S.A. ŞI IERI. ŞI AZI.

70 M 2011
08353

28.11.2011 S.C. RION TRADING SERVICE
S.R.L.

MORE LIAISON SERVICES

71 M 2011
08354

28.11.2011 S.C. PRISACA TRANSILVANA
S.R.L.

Raftul cu bunătăţi

72 M 2011
08355

28.11.2011 S.C. PRISACA TRANSILVANA
S.R.L.

RODUL ALBINELOR

73 M 2011
08356

28.11.2011 S.C. SENSEI INTERNATIONAL
S.R.L.

StudyBlock

74 M 2011
08357

29.11.2011 S.C. ADINA S.R.L. INVICTUS
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75 M 2011
08358

28.11.2011 EKO DET PRODUCTION S.R.L. H.B.P.EKO

76 M 2011
08359

28.11.2011 EKO DET PRODUCTION S.R.L. EKO MATIC POWDER

77 M 2011
08360

28.11.2011 EKO DET PRODUCTION S.R.L. EKODET

78 M 2011
08361

28.11.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. NIRO

79 M 2011
08362

28.11.2011 S.C. THAI GUARD S.R.L. THAI GUARD

80 M 2011
08364

28.11.2011 S.C. D TOYS S.R.L. PERPETUUM MOBILE

81 M 2011
08365

28.11.2011 S.C. D TOYS S.R.L. ENERGIA SECRETA

82 M 2011
08366

28.11.2011 S.C. D TOYS S.R.L. PUNCT OCHIT, PUNCT LOVIT

83 M 2011
08367

28.11.2011 S.C. D TOYS S.R.L. JUNIORPAD

84 M 2011
08368

28.11.2011 S.C. D TOYS S.R.L. DOMINO EXPERT

85 M 2011
08369

28.11.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. CATELUL MEU INTELIGENT

86 M 2011
08370

28.11.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. PISICA MEA INTELIGENTA

87 M 2011
08371

28.11.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. LABORATORUL VAMPIRILOR

88 M 2011
08372

28.11.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. OBLIQUE

89 M 2011
08373

28.11.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. 3D TRIX

90 M 2011
08374

28.11.2011 S.C. SECPRAL PRO
INSTALATII S.R.L.

ATMOS

91 M 2011
08375

28.11.2011 S.C. M&M SOFTWARE S.R.L. cashcontrol

92 M 2011
08376

28.11.2011 S.C. ALCOROM S.R.L. CASA PALINCII

93 M 2011
08377

28.11.2011 S.C. ALCOROM S.R.L. ZESTREA BUNICULUI

94 M 2011
08378

28.11.2011 S.C. DRUMALEX S.R.L. DRUMALEX
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95 M 2011
08379

28.11.2011 S.C. DORSAN IMPEX S.R.L. DORSAN fresh express

96 M 2011
08380

28.11.2011 S.C. TCT HIGH
DEVELOPMENTS S.R.L.

Nova Shopping Park

97 M 2011
08381

28.11.2011 S.C. BRAND EMOTION S.R.L. AGRO TV

98 M 2011
08382

28.11.2011 STARBEV NETHERLANDS BV BARBATII STIU DE CE

99 M 2011
08383

28.11.2011 S.C. INFORM MEDIA S.R.L. ERDELY ONLINE

100 M 2011
08384

28.11.2011 S.C. TERRAMOLD MEDICAL
S.R.L.

DENTESSE

101 M 2011
08385

28.11.2011 S.C. BUNBUSINESSELIT BBE
S.R.L.

Pic

102 M 2011
08386

28.11.2011 BOZĂU DAN-ANDREI VEXUS

103 M 2011
08387

28.11.2011 STANCU PAUL ALEXANDRU cesiune.ro leasing. cel mai simplu

104 M 2011
08388

28.11.2011 INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
MUNTEANU L FLORINEL

vonLorch DESIGN

105 M 2011
08389

28.11.2011 LIDL STIFTUNG & Co.KG zâmbet de copil

106 M 2011
08390

28.11.2011 SOFFASS SPA SOFT & EASY

107 M 2011
08391

28.11.2011 BALABAN CORINA MARINELA DUCHESSA

108 M 2011
08392

28.11.2011 S.C. SPECTRALCOM S.R.L. SPECTRAL

109 M 2011
08393

29.11.2011 CONDRUT SORIN Petmart.ro

110 M 2011
08394

29.11.2011 S.C. VIVA CREDIT IFN S.A. VIVA CREDIT

111 M 2011
08395

29.11.2011 RADUCU ANISOARA LA SURSĂ PURĂ ŞI NATURALĂ
CU VITAMINA C

112 M 2011
08396

29.11.2011 PALAZ CLAUDIU IORGA Dobrogea nouă Pentru tine cotidian
de opinie şi informaţie

113 M 2011
08397

29.11.2011 PANAITE ALIN MIRCEA RG
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114 M 2011
08398

29.11.2011 S.C. MGC INTERNATIONAL
INVESTMENTS S.R.L.

Bunătăţi de Topoloveni Fondat 1901

115 M 2011
08399

29.11.2011 STOENICA DANIEL DUMITRU TAXI STOENICA

116 M 2011
08401

29.11.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

SONNETECK

117 M 2011
08402

29.11.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

FLAMMEN

118 M 2011
08403

29.11.2011 ANGHEL ANNE-MARIE Gradinita Sarah's Kindergarten

119 M 2011
08404

29.11.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

BRAUEN

120 M 2011
08405

29.11.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

BESTEN

121 M 2011
08406

29.11.2011 BÎCIU RAUL COSMIN GRIPMAP

122 M 2011
08407

29.11.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

VOLTUM

123 M 2011
08408

29.11.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

TERMIS

124 M 2011
08409

29.11.2011 S.C. REFIN DEVELOPMENT
S.R.L.

CRYSTAL CAT PREMIUM QUALITY

125 M 2011
08410

29.11.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

TRUST STARK

126 M 2011
08411

29.11.2011 NITU CERASELA DANIELA UNIUNEA SOCIAL-PROGRESISTA

127 M 2011
08412

29.11.2011 S.C. NIGHT GUARD SECURITY
CONCEPT S.R.L.

NIGHT GUARD SECURITY
CONCEPT

128 M 2011
08413

29.11.2011 S.C. C&I AMBIENT S.R.L.

129 M 2011
08414

29.11.2011 S.C. GLOBAL PROSPECT
MARKETING S.R.L.

IMAGINE GLOBAL

130 M 2011
08415

29.11.2011 S.C. FREE STAR S.R.L. Strong FreeStar Dincolo de aşteptări
STRONG

131 M 2011
08416

29.11.2011 S.C. PROFIHAIRSHOP S.R.L. profihairshop

132 M 2011
08417

29.11.2011 STYLE TRADING IMPORT
EXPORT S.R.L.

Sultansa
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133 M 2011
08418

29.11.2011 S.C. MAGAZINUL BOIERESC
S.R.L.

Târgul Boierului

134 M 2011
08419

29.11.2011 S.C. MAGAZINUL BOIERESC
S.R.L.

Magazinul Boieresc

135 M 2011
08420

29.11.2011 FORGACIU MIHAELA HR Embassy Engaging people to
business

136 M 2011
08421

29.11.2011 S.C. EVIDENT GROUP S.R.L. EVOffice

137 M 2011
08422

30.11.2011 S.C. RC EUROCONSTRUCT
MANSARDE S.R.L.

EM EURO MANSARDE

138 M 2011
08423

30.11.2011 S.C. INSTALCARPATICA S.R.L. HEIZWELT

139 M 2011
08424

30.11.2011 C.M.I. DR. POPESCU ADINA NATURA Dent

140 M 2011
08425

30.11.2011 S.C. DINAMIC PROT GUARD
AGENCY S.R.L.

DINAMIC AGENCY PROT GUARD

141 M 2011
08426

30.11.2011 OANA SERBAN .......... Iris Serban

142 M 2011
08427

30.11.2011 CLUBUL SPORTIV BLUE
ANGEL CRISTIAN BRASOV

CLUBUL SPORTIV BLUE ANGEL
CRISTIAN - BRAŞOV

143 M 2011
08428

30.11.2011 S.C. AIR MANAGEMENT
INTERNATIONAL S.R.L.

AMI

144 M 2011
08429

30.11.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. proxi

145 M 2011
08430

30.11.2011 S.C. SET EVENTS S.R.L. UTICAM EXPOZIŢIE DE
CAMIOANE ŞI UTILAJE PENTRU
CONSTRUCŢII

146 M 2011
08432

30.11.2011 S.C. TASTY INTERNATIONAL
LOGISTIC S.R.L.

CAMOLINO

147 M 2011
08433

30.11.2011 PATACHI HORIA ALEXANDRU Betonia - idei din beton

148 M 2011
08434

30.11.2011 S.C. DACIA PLANT S.R.L. BOJOR

149 M 2011
08435

30.11.2011 BURDESCU DUMITRU DAN
MIHĂESCU MARIAN CRISTIAN

Tesys

150 M 2011
08436

30.11.2011 S.C. BERMAS S.A. Bere BUCOVINA
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151 M 2011
08437

30.11.2011 S.C. DAEWOO MANGALIA
HEAVY INDUSTRIES S.A.

DMHI DAEWOO MANGALIA HEAVY
INDUSTRIES

152 M 2011
08438

30.11.2011 S.C. ECOROISCERT S.R.L. ECOROISCERT ROMANIA

153 M 2011
08439

30.11.2011 S.C. SPRINT PHARMA S.R.L. BABY care

154 M 2011
08440

30.11.2011 S.C. RADIO XXI S.R.L. HIT DUPA HIT

155 M 2011
08441

30.11.2011 FORTUNESCU ARON
DAN-CONSTANTIN

TAXI.ro

156 M 2011
08442

30.11.2011 FORTUNESCU ARON
DAN-CONSTANTIN

Ambasada.ro

157 M 2011
08443

30.11.2011 STEFAN LICHWAR CARPATHIAN CAMP

158 M 2011
08444

30.11.2011 S.C. AZUGA WATERS S.R.L. SANTIAGO

159 M 2011
08445

30.11.2011 S.C. ANINOASA-TIM S.R.L. ANINOASA

160 M 2011
08446

30.11.2011 S.C. AGROMAS GRUP S.R.L. Agromas

161 M 2011
08447

30.11.2011 SMART LINKED
DEVELOPMENT S.R.L.

LIMO PLANNER

162 M 2011
08448

30.11.2011 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. romstal partener

163 M 2011
08449

30.11.2011 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. romstal TERMA

164 M 2011
08450

30.11.2011 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. romstal Kalpex

165 M 2011
08451

30.11.2011 OLARIU CATALIN NICULAE DIGI BET

166 M 2011
08452

30.11.2011 OLARIU CATALIN NICULAE DOLCE BET

167 M 2011
08453

30.11.2011 RED MOON MEDIA S.R.L. SE CAUTĂ PREŞEDINTE

168 M 2011
08454

30.11.2011 MORODAN ANA MARIA
GRAPA ADINA

Snobbish BREAKFAST

169 M 2011
08455

30.11.2011 S.C. RIO BUCOVINA S.R.L. GOLDEN HORSE

170 M 2011
08456

30.11.2011 MANOLACHE GEORGIANA ZOE
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171 M 2011
08457

30.11.2011 AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (Overseas) LIMITED

PETER STUYVESANT
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(210) M 2011 07808
(151) 24.11.2011
(732) S.C. VISUAL MEDIA WORLD

S.R.L., Str. Mihai Viteazu nr. 19, bl.
C1, ap. 2, Judeţul Neamţ, *, PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

reducerimania.ro
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 07936
(151) 24.11.2011
(732) S.C. MTP INVEST S.R.L., Str.

Mihai Viteazul nr. 26A, ap. 3, judeţul
Suceava, , SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

enotecca vinuri

(591) Culori revendicate:verde, negru

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08244
(151) 25.11.2011
(732) S.C. IMPERIOS S.R.L., Str.

Columnei nr. 9, jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Souflaki

(591) Culori revendicate:roşu, alb 

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08291
(151) 24.11.2011
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

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

(540)

Republick

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08284
(151) 24.11.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

CREATIONS BEYOND COMPARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08316
(151) 24.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

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

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

(540)

SPITALUL EUROCLINIC
FLOREASCA 14A

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08285
(151) 24.11.2011
(732) S.C. H & A CANADA DENTAL

CLINIC S.R.L., B-dul Iuliu Maniu
nr. 55A, bl. 17A, parter, ap. 1, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DENT PLUS

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

44 Activităţi medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08317
(151) 24.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

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

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

(540)

SPITALUL FLOREASCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08292
(151) 24.11.2011
(732) COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN

ROMANIA, Str. Stoian Militaru nr.
71, sector 4, 040713, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Colegiul Psihologilor din România

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

  
(531) Clasificare Viena:050311; 260201;

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

clase:
35 Servicii de promovare a normelor
deontologice în exercitarea profesiei de
psiholog; servicii de administrare şi gestionare
a unei baze de date.
41 Educaţie, instruire, organizarea de cursuri
prin atestarea şi autorizarea acestora în
exercitarea profesiei de psiholog.
42 Crearea şi menţinerea de site-uri web;
servicii de calitate în domeniul serviciilor
psihologice.
44 Servicii medicale; servicii de psihologie.
45 Servicii juridice de reprezentare a
intereselor membrilor săi în faţa autorităţilor
publice şi administrative cât şi internaţional.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08318
(151) 24.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

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

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

(540)

SPITALUL FLOREASCA

  
(531) Clasificare Viena:241325; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08286
(151) 24.11.2011
(732) BREBEANU C. NICOLAE

DANUT, Str. Logofat Tautu nr. 4, bl.
C4, et. 8, ap. 36, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAREA LOJA A ROMANIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08287
(151) 24.11.2011
(732) BREBEANU C. NICOLAE

DANUT, Str. Logofat Tautu nr. 4, bl.
C4, et. 8, ap. 36, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAREA LOJA DIN ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08293
(151) 24.11.2011
(732) S.C. AQUAVITA SOLUTIONS

S.R.L., Str. Istrati nr. 2, Judeţul Iaşi,
700460, IAŞI ROMANIA 

(540)

Infomatic

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 08312
(151) 24.11.2011
(732) MERCK KGaA, Frankfurter Strasse

250 ,  64293 ,  DARMSTADT
GERMANIA 

(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)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08305
(151) 24.11.2011
(732) S.C. GOTIC S.R.L., Str. Calea

Bucureşti nr. 101, bl. A3, sc. 2, ap. 15,
et. 4, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

pantyhouse

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08288
(151) 24.11.2011
(732) S.C. CAPCON SERV S.R.L., Str.

Căprioarelor nr. 1, Jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Asortie TINE PASUL!

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08298
(151) 24.11.2011
(732) S.C. ZONAL MEDIA S.A., Str.

Unirii nr. 36, judeţul Gorj, 210143,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

Pandurul
  
(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;
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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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08313
(151) 24.11.2011
(732) S.C. VRANCART S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud.
Vrancea, 625100, ADJUD 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)

MIXT ECO-TOTAL ECHILIBRUL
INTRE CONFORT SI ECOLOGIE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08306
(151) 28.11.2011
(732) FULOP GABOR DENES, Str. Aron

Gabor nr. 27, judeţul Mureş, 540084,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(732) HELEN SPEEKENBRINK, Str.
Aron Gabor nr. 27, judeţul Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

VITMEN A NEW CONCEPT IN
HOSPITALITY

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
import-export.
42 Servicii oferite de persoane în domenii
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complexe de activitate în domeniul
calculatoarelor a informaticii în general.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08319
(151) 24.11.2011
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

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

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

(540)

REGINA MARIA - SPITALUL
FLOREASCA

  
(531) Clasificare Viena:241325; 270501;  
(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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 08294
(151) 24.11.2011
(732) TUDORACHE CRISTIAN IONUT,

Bdul. Tomis nr. 2, et. 1, Judeţul
Constanţa, 900742, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

hello Romania your ultimate travel guide

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacera unor nevoi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08314
(151) 24.11.2011
(732) S.C. BRAIN ART S.R.L., Str.

Septimiu Albini nr. 81, ap. 10, jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

BRAIN ART PENTRU REPUTAŢIE

(591) Culori revendicate:mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:011515; 020901;

100304; 270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08300
(151) 28.11.2011
(732) S.C. EVW HOLDING S.R.L., Str.

Principală nr. 1333, judeţul Cluj,
407310, GILAU ROMANIA 

(540)

Protect by EVW Holding

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
5265 C), roşu (Pantone 158 C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

290112;  
(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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08307
(151) 24.11.2011
(732) OMV PETROM S.A., Str. Coralilor

nr. 22 (Petrom City), sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POLAR DIESEL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Aditivi chimici pentru combustibili.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08301
(151) 24.11.2011
(732) S.C. DIPET SERVCOM S.R.L., Str.

Pericle Papahagi nr. 10-14, parter +
hala + etaj 1, sector 3, , 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)

TOP VENT

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08295
(151) 24.11.2011
(732) TUDORACHE CRISTIAN IONUT,

Bdul. Tomis nr. 2, et. 1, Judeţul
Constanţa, 900742, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

ACREDO DEDICAŢI SUCCESULUI
TĂU

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis

  
(531) Clasificare Viena:241507; 270508;

270511; 290103;  
(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.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacera unor nevoi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08315
(151) 24.11.2011
(732) S.C. MULTIBARTER S.R.L., Str.

Horea nr. 4, ap. 12C, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

MULTI BARTER TRUST EXCHANGE
COMMUNITY

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08290
(151) 24.11.2011
(732) S.C. GLOBAL PLAST S.R.L., Str.

Sold. Tina Petre nr. 3, bl. L34, sc. 2,
et. 9, ap. 97, sector 3, 030403,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GLOBAL

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;  
(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.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili şi
substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitile
pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase.
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8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) 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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08302
(151) 24.11.2011
(732) FUNDATIA DAN VOICULESCU

P E N T R U  D E Z V O L T A R E A
ROMANIEI, Str. Secerişului nr. 31,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAŞAPORT PENTRU EXCELENŢĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu
caracter de periodice); articole de birou;
materiale publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
radio-tv (programe şi generice radio-tv),
consultanţă în domeniul mass-media.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de dezbateri;
organizare de manifestări culturale, seminarii,
conferinţe, întâlniri între membrii; dezbateri
publice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08308
(151) 24.11.2011
(732) S.C. CO & CO CONSUMER 2002

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

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

(540)

ONLY NATURAL Astragali Oral Liquid

(591) Culori revendicate:verde, alb, muştar,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:050311; 250119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08320
(151) 24.11.2011
(732) SOCIETATEA CIVILA DE

AVOCATI TUCA ZBARCEA SI
ASOCIATII, Bd. Nicolae Titulescu
nr. 4-8, clădirea America House, etaj
8, sector 1, 011141, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Vinul Casei de Avocatură

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08309
(151) 24.11.2011
(732) S.C. CO & CO CONSUMER 2002

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

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

(540)

ONLY NATURAL Noni Oral Liquid
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(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:050721; 250119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08303
(151) 24.11.2011
(732) TUDOR TAILOR INVEST S.R.L.,

Str. Viorele nr. 26, bl. 18, ap. 7, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TUDOR PERSONAL TAILOR

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2757 C), arămiu (Pantone 722 C)

  
(531) Clasificare Viena:090501; 240924;

270511; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 08310
(151) 24.11.2011
(732) S.C. CO & CO CONSUMER 2002

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

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

(540)

ONLY NATURAL Goji Oral Liquid
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(591) Culori revendicate:verde, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050721; 250119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08296
(151) 24.11.2011
(732) DENIS ALEXANDRU PREDESCU,

Str. Virgiliu nr. 11,ap. 2, sector 1,
010881, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PD denis predescu FASHION
DESIGNER ARCHITECT DENIS
PREDESCU

  

(531) Clasificare Viena:270513; 270515;
270519;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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 08311
(151) 24.11.2011
(732) ŞTEFAN GHEORGHE, Str.

Eufrosina Popescu nr. 54, bl. 37A+B,
sc. E, et. 1, ap. 182, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) DURA RĂDUCU, Str. Valea Lungă
nr. 38B, et. 1, ap. 2, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L Ă  R O M E O
NICOLESCU, str. Dr. Leonte nr. 36A,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

Naşu' şi Ţânţaru' - Şpriţan din vin alb cu
sifon, gata făcut

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08297
(151) 24.11.2011
(732) C L U B  S P O R T I V  I N T E R

GYERGYO, Str. Carpaţi nr. 21,
judeţul Harghita, , GHEORGHENI
ROMANIA 

(540)

INTER GYERGYO

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08327
(151) 25.11.2011
(732) S.C. TRANSEVREN S.R.L., Str.

Caraiman nr. 4, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) VLAD CONSTANTIN CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-dul 1 Decembrie
1918, nr. 5, bl. F16, ap. 34
CONSTANŢA

(540)

SARA HOTEL

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:240909; 261113;

270502; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii hoteliere şi alte facilităţi de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08328
(151) 25.11.2011
(732) S.C. TRANSEVREN S.R.L., Str.

Caraiman nr. 4, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) VLAD CONSTANTIN CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-dul 1 Decembrie
1918, nr. 5, bl. F16, ap. 34
CONSTANŢA

(540)

tranSEvren

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

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

clase:
39 Transporturi terestre de călători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08329
(151) 25.11.2011
(732) CHIRIAC CRISTINA, Str. Popa

Petre nr. 45, et. 3, ap. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Indiferenţa costă!

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08321
(151) 25.11.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

EXPO NAUTICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de 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 08322
(151) 25.11.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REVELION DE REVELION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08323
(151) 25.11.2011
(732) ASOCIATIA CLUBUL ACM

SPORT, Str. Calea Caransebeşului nr.
16A, Jud. Caraş-Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

clubul acm sport

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
187C), negru

  
(531) Clasificare Viena:261509; 270103;

270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08324
(151) 24.11.2011
(732) LIST CONCEPT S.R.L., Str. Grigore

Ureche nr. 3, bloc Walter
Mărăcineanu, parter, cam 6, Jud. Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(540)

LIST .05

(591) Culori revendicate:alb, gri petrol
(pantone 411C, 7531C), negru
(pantone 419C), bej (pantone 4745C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270713;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08333
(151) 25.11.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

PIZZA POMODORO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Agenţi de îngroşare pentru gătit, alge
(condimente), amidon de uz alimentar, anason
în forma de stea, seminţe anason, apă de mare
pentru gătit, produse de cofetărie pe bază de
arahide, preparate aromatice de uz alimentar,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, arome
pentru prăjituri, altele decât uleiurile esentiale,
arpacaş pentru alimentaţie umană, azima,
batoane de lemn dulce pentru cofetărie, arome
pentru băuturi altele decât uleiurile esenţiale,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază
de ciocolată, oţet de bere, bicarbonat de sodiu
pentru gătit, biscuiţi, boia, bomboane, brioşe,
sare de bucătărie, budinci, cacao, băuturi pe
bază de cacao, produse din cacao, cafea,
arome de cafea, băuturi pe bază de cafea,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
cafea verde, zahăr candel de uz alimentar,
capere, caramele (bomboane), lianţi pentru
cârnaţi, sosuri de carne, sosuri, făină de cartofi
de uz alimentar, băuturi pe bază de ceai,
gustări pe bază de cereale, preparate din
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cereale, fulgi de cereale uscate, chifle,
condimente chutneys, condiment ciau-ciau,
înlocuitori de cafea cicoare, ciocolată, băuturi
pe bază de ciocolată, clătite, gheaţă
comestibilă, condimente, cremă de ouă
englezească, cuişoare, curcumă de uz
alimentar, condiment curry, cuş- cuş (griş),
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri,
drajeuri romboidalepentru cofetărie, drojdie,
turtă dulce, dulciuri, dulciuri pentru decorarea
pomului de Crăciun, esenţe pentru alimentaţie,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurior
esenţiale, extras de malţ pentru alimentaţie,
mâncăruri pe bază de făină, făină alimentară,
făină de grâu, făină de fasole, fermenţi pentru
paste, fidea, floricele de porumb, fondante
(cofetărie), produse de uz alimentar pentru
frăgezit carne, produse pentru a stabiliza
frişca, fulgi de cereale uscate, fulgi de ovăz,
fulgi de porumb, fursecuri, agenţi de îngroşare
pentru gătit, gaufres de Liege, gheaţă naturală
sau artificială, gheaţă pentru răcire, ghimbir
(mirodenii), glucoză de uz alimentar, gluten
de uz alimentar, făină de grâu, griş, griş de
porumb, gume de mestecat, altele decât de uz
medical, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, halva, iced tea, îndulcitori
naturali, infuzii, altele decât cele medicinale,
îngheţată, îngheţată de iaurt (îngheţate), lianţi
pentru îngheţate, prafuri pentru îngheţate,
înlocuitori de cafea, jeleuri de fructe
(cofetărie), sos ketch-up, cacao cu lapte, cafea
cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură), lăptişor
de matcă pentru alimentaţie umană, cu
excepţia celui de uz medical, lemn dulce
(cofetărie), macaroane, maia, maioneză, mălai,
extras de malţ pentru alimentaţie, malţ pentru
alimentaţie, biscuiţi de malţ, maltoză,
mămăligă, mâncăruri pe bază de făină,
marţipan, melasă, sirop de melasă, bomboane
cu mentă, mentă pentru utilizare în cofetărie,
miere, paste de migdale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, mirodenii (condimente),
muesli, muştar, făină de muştar, negrilica

(condiment), nucşoară, orez, gustări pe bază
de orez, făină de orz, orz decojit (decorticat),
orz măcinat, oţeturi, alimente pe bază de ovăz,
arpacaş de ovăz, fulgi de ovăz, ovăz decojit,
ovăz decorticat, pâine, produse de panificaţie,
pastă din boabe de soia (condiment), paste,
fermenţi pentru paste, paste alimentare, paste
pentru prăjituri, paste (patiserie), pastile de
drojdie, altele decât cele de uz medical,
patiserie, pesmet, pesmet din pâine, piper,
pişcoturi, pizza, plăcintă cu carne, plăcinte,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
fulgi de porumb, porumb măcinat, porumb
prăjit, praf de copt, praf pentru prăjituri,
prăjituri, arome pentru prăjituri, altele decât
uleiurile esenţiale, decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri, paste pentru prăjituri, prafuri
pentru prăjituri, prăjituri de orez, prăjiturici,
uscate (patiserie), praline, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie, produse
pentru frăgezit carne, de uz alimentar, propolis
pentru alimentaţia umană, ravioli, rulouri de
primăvară, sago, sosuri pentru salate,
sandvişuri, sare de bucătărie, sare pentru
conservarea alimentelor, scorţişoară
(mirodenii), şerbeturi (îngheţată), şofran
(mirodenii), făină de soia, sos de roşii, sos
picant de soia, sosuri de carne, sosuri
(condimente), spaghete, sushi, tabbouleh,
taco, tăiţei, tapioca, faină de tapioca de uz
alimentar, tarte, sare de ţelină, terci alimentar
pe bază de lapte, tortillas, turtă dulce, vanilie
(arome), vanilină (înlocuitori de vanilie),
zahăr, zarzavaturi conservate (condimentare).
43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurant, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 11/2011/48

(210) M 2011 08325
(151) 25.11.2011
(732) ASOCIATIA FIT, Str. Bucium nr.

34, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

RD ROMANIAN DESIGNERS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08334
(151) 25.11.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

POMODORO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Agenţi de îngroşare pentru gătit, alge
(condimente), amidon de uz alimentar, anason
în forma de stea, seminţe anason, apă de mare
pentru gătit, produse de cofetărie pe bază de
arahide, preparate aromatice de uz alimentar,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, arome
pentru prăjituri, altele decât uleiurile esentiale,
arpacaş pentru alimentaţie umană, azima,
batoane de lemn dulce pentru cofetărie, arome
pentru băuturi altele decât uleiurile esenţiale,
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe bază
de ciocolată, oţet de bere, bicarbonat de sodiu
pentru gătit, biscuiţi, boia, bomboane, brioşe,
sare de bucătărie, budinci, cacao, băuturi pe
bază de cacao, produse din cacao, cafea,
arome de cafea, băuturi pe bază de cafea,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
cafea verde, zahăr candel de uz alimentar,
capere, caramele (bomboane), lianţi pentru
cârnaţi, sosuri de carne, sosuri, făină de cartofi
de uz alimentar, băuturi pe bază de ceai,
gustări pe bază de cereale, preparate din
cereale, fulgi de cereale uscate, chifle,
condimente chutneys, condiment ciau-ciau,
înlocuitori de cafea cicoare, ciocolată, băuturi
pe bază de ciocolată, clătite, gheaţă
comestibilă, condimente, cremă de ouă
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englezească, cuişoare, curcumă de uz
alimentar, condiment curry, cuş- cuş (griş),
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri,
drajeuri romboidalepentru cofetărie, drojdie,
turtă dulce, dulciuri, dulciuri pentru decorarea
pomului de Crăciun, esenţe pentru alimentaţie,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurior
esenţiale, extras de malţ pentru alimentaţie,
mâncăruri pe bază de făină, făină alimentară,
făină de grâu, făină de fasole, fermenţi pentru
paste, fidea, floricele de porumb, fondante
(cofetărie), produse de uz alimentar pentru
frăgezit carne, produse pentru a stabiliza
frişca, fulgi de cereale uscate, fulgi de ovăz,
fulgi de porumb, fursecuri, agenţi de îngroşare
pentru gătit, gaufres de Liege, gheaţă naturală
sau artificială, gheaţă pentru răcire, ghimbir
(mirodenii), glucoză de uz alimentar, gluten
de uz alimentar, făină de grâu, griş, griş de
porumb, gume de mestecat, altele decât de uz
medical, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, halva, iced tea, îndulcitori
naturali, infuzii, altele decât cele medicinale,
îngheţată, îngheţată de iaurt (îngheţate), lianţi
pentru îngheţate, prafuri pentru îngheţate,
înlocuitori de cafea, jeleuri de fructe
(cofetărie), sos ketch-up, cacao cu lapte, cafea
cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură), lăptişor
de matcă pentru alimentaţie umană, cu
excepţia celui de uz medical, lemn dulce
(cofetărie), macaroane, maia, maioneză, mălai,
extras de malţ pentru alimentaţie, malţ pentru
alimentaţie, biscuiţi de malţ, maltoză,
mămăligă, mâncăruri pe bază de făină,
marţipan, melasă, sirop de melasă, bomboane
cu mentă, mentă pentru utilizare în cofetărie,
miere, paste de migdale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, mirodenii (condimente),
muesli, muştar, făină de muştar, negrilica
(condiment), nucşoară, orez, gustări pe bază
de orez, făină de orz, orz decojit (decorticat),
orz măcinat, oţeturi, alimente pe bază de ovăz,
arpacaş de ovăz, fulgi de ovăz, ovăz decojit,
ovăz decorticat, pâine, produse de panificaţie,

pastă din boabe de soia (condiment), paste,
fermenţi pentru paste, paste alimentare, paste
pentru prăjituri, paste (patiserie), pastile de
drojdie, altele decât cele de uz medical,
patiserie, pesmet, pesmet din pâine, piper,
pişcoturi, pizza, plăcintă cu carne, plăcinte,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
fulgi de porumb, porumb măcinat, porumb
prăjit, praf de copt, praf pentru prăjituri,
prăjituri, arome pentru prăjituri, altele decât
uleiurile esenţiale, decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri, paste pentru prăjituri, prafuri
pentru prăjituri, prăjituri de orez, prăjiturici,
uscate (patiserie), praline, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie, produse
pentru frăgezit carne, de uz alimentar, propolis
pentru alimentaţia umană, ravioli, rulouri de
primăvară, sago, sosuri pentru salate,
sandvişuri, sare de bucătărie, sare pentru
conservarea alimentelor, scorţişoară
(mirodenii), şerbeturi (îngheţată), şofran
(mirodenii), făină de soia, sos de roşii, sos
picant de soia, sosuri de carne, sosuri
(condimente), spaghete, sushi, tabbouleh,
taco, tăiţei, tapioca, faină de tapioca de uz
alimentar, tarte, sare de ţelină, terci alimentar
pe bază de lapte, tortillas, turtă dulce, vanilie
(arome), vanilină (înlocuitori de vanilie),
zahăr, zarzavaturi conservate (condimentare).
43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurant, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08339
(151) 25.11.2011
(732) SOCIETATEA CIVILA DE

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

(540)

D

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru, alb

(531) Clasificare Viena:260118; 270521;
290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08326
(151) 25.11.2011
(732) S.C. WISE S.R.L., Calea lui Traian

nr. 171, bl. 7, sc. D, ap. 5, et. 2, Jud.
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

W WISE

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Sisteme de pavaje din beton vibropresat Şi
anume: pavele din beton, borduri din beton,
rigole, jardiniere din beton; sisteme de
invelitori din beton şi anume: ţiglă şi accesorii
din beton.
39 Expediţie şi transport intern şi international
de marfă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08335
(151) 25.11.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

POMODORO PIZZA & GRILL
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurant, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08330
(151) 25.11.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:050917; 090719;

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

clase:
30 Agenţi de îngroşare pentru gătit, alge
(condimente), amidon de uz alimentar, anason
în forma de stea, seminţe anason, apă de mare
pentru gătit, produse de cofetărie pe bază de

arahide, preparate aromatice de uz alimentar,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, arome
pentru prăjituri, altele decât uleiurile esentiale,
arpacaş pentru alimentaţie umană, azima,
batoane de lemn dulce pentru cofetărie,
băuturi (arome pentru băuturi altele decât
uleiurile esenţiale, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai, băuturi pe bază de ciocolată, oţet de bere,
bicarbonat de sodiu pentru gătit, biscuiţi, boia,
bomboane, brioşe, sare de bucătărie, budinci,
cacao, băuturi pe bază de cacao, produse din
cacao, cafea, arome de cafea, băuturi pe bază
de cafea, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, cafea verde, zahăr candel de uz
alimentar, capere, caramele (bomboane), lianţi
pentru cârnaţi, sosuri de carne, sosuri, făină de
cartofi de uz alimentar, băuturi pe bază de
ceai, gustări pe bază de cereale, preparate din
cereale, fulgi de cereale uscate, chifle,
condimente chutneys, condiment ciau-ciau,
înlocuitori de cafea cicoare, ciocolată, băuturi
pe bază de ciocolată, clătite, gheaţă
comestibilă, condimente, cremă de ouă
englezească, cuişoare, curcumă de uz
alimentar, condiment curry, cuş- cuş (griş),
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri,
drajeuri romboidalepentru cofetărie, drojdie,
turtă dulce, dulciuri, dulciuri pentru decorarea
pomului de Crăciun, esenţe pentru alimentaţie,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurior
esenţiale, extras de malţ pentru alimentaţie,
mâncăruri pe bază de făină, făină alimentară,
făină de grâu, făină de fasole, fermenţi pentru
paste, fidea, floricele de porumb, fondante
(cofetărie), produse de uz alimentar pentru
frăgezit carne, produse pentru a stabiliza
frişca, fulgi de cereale uscate, fulgi de ovăz,
fulgi de porumb, fursecuri, agenţi de îngroşare
pentru gătit, gaufres de Liege, gheaţă naturală
sau artificială, gheaţă pentru răcire, ghimbir
(mirodenii), glucoză de uz alimentar, gluten
de uz alimentar, făină de grâu, griş, griş de
porumb, gume de mestecat, altele decât de uz
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medical, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, halva, iced tea, îndulcitori
naturali, infuzii, altele decât cele medicinale,
îngheţată, îngheţată de iaurt (îngheţate), lianţi
pentru îngheţate, prafuri pentru îngheţate,
înlocuitori de cafea, jeleuri de fructe
(cofetărie), sos ketch-up, cacao cu lapte, cafea
cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură), lăptişor
de matcă pentru alimentaţie umană, cu
excepţia celui de uz medical, lemn dulce
(cofetărie), macaroane, maia, maioneză, mălai,
extras de malţ pentru alimentaţie, malţ pentru
alimentaţie, biscuiţi de malţ, maltoză,
mămăligă, mâncăruri pe bază de făină,
marţipan, melasă, sirop de melasă, bomboane
cu mentă, mentă pentru utilizare în cofetărie,
miere, paste de migdale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, mirodenii (condimente),
muesli, muştar, făină de muştar, negrilica
(condiment), nucşoară, orez, gustări pe bază
de orez, făină de orz, orz decojit (decorticat),
orz măcinat, oţeturi, alimente pe bază de ovăz,
arpacaş de ovăz, fulgi de ovăz, ovăz decojit,
ovăz decorticat, pâine, produse de panificaţie,
pastă din boabe de soia (condiment), paste,
fermenţi pentru paste, paste alimentare, paste
pentru prăjituri, paste (patiserie), pastile de
drojdie, altele decât cele de uz medical,
patiserie, pesmet, pesmet din pâine, piper,
pişcoturi, pizza, plăcintă cu carne, plăcinte,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
fulgi de porumb, porumb măcinat, porumb
prăjit, praf de copt, praf pentru prăjituri,
prăjituri, arome pentru prăjituri, altele decât
uleiurile esenţiale, decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri, paste pentru prăjituri, prafuri
pentru prăjituri, prăjituri de orez, prăjiturici,
uscate (patiserie), praline, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie, produse
pentru frăgezit carne, de uz alimentar, propolis
pentru alimentaţia umană, ravioli, rulouri de
primăvară, sago, sosuri pentru salate,
sandvişuri, sare de bucătărie, sare pentru
conservarea alimentelor, scorţişoară

(mirodenii), şerbeturi (îngheţată), şofran
(mirodenii), făină de soia, sos de roşii, sos
picant de soia, sosuri de carne, sosuri
(condimente), spaghete, sushi, tabbouleh,
taco, tăiţei, tapioca, faină de tapioca de uz
alimentar, tarte, sare de ţelină, terci alimentar
pe bază de lapte, tortillas, turtă dulce, vanilie
(arome), vanilină (înlocuitori de vanilie),
zahăr, zarzavaturi conservate (condimentare).
43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurant, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08345
(151) 25.11.2011
(732) 3D WALKER ANIMATION

STUDIO S.R.L., Str. Episcop Radu
nr, 43, corp C1, etaj 2, ap. 8, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUPULAKY

(591) Culori revendicate:bej, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:030108; 030125;

290102;  
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(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
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08331
(151) 25.11.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050917; 090719;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Agenţi de îngroşare pentru gătit, alge
(condimente), amidon de uz alimentar, anason
în forma de stea, seminţe anason, apă de mare
pentru gătit, produse de cofetărie pe bază de

arahide, preparate aromatice de uz alimentar,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, arome
pentru prăjituri, altele decât uleiurile esentiale,
arpacaş pentru alimentaţie umană, azima,
batoane de lemn dulce pentru cofetărie,
băuturi (arome pentru băuturi altele decât
uleiurile esenţiale, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai, băuturi pe bază de ciocolată, oţet de bere,
bicarbonat de sodiu pentru gătit, biscuiţi, boia,
bomboane, brioşe, sare de bucătărie, budinci,
cacao, băuturi pe bază de cacao, produse din
cacao, cafea, arome de cafea, băuturi pe bază
de cafea, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, cafea verde, zahăr candel de uz
alimentar, capere, caramele (bomboane), lianţi
pentru cârnaţi, sosuri de carne, sosuri, făină de
cartofi de uz alimentar, băuturi pe bază de
ceai, gustări pe bază de cereale, preparate din
cereale, fulgi de cereale uscate, chifle,
condimente chutneys, condiment ciau-ciau,
înlocuitori de cafea cicoare, ciocolată, băuturi
pe bază de ciocolată, clătite, gheaţă
comestibilă, condimente, cremă de ouă
englezească, cuişoare, curcumă de uz
alimentar, condiment curry, cuş- cuş (griş),
decoraţiuni comestibile pentru prăjituri,
drajeuri romboidalepentru cofetărie, drojdie,
turtă dulce, dulciuri, dulciuri pentru decorarea
pomului de Crăciun, esenţe pentru alimentaţie,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurior
esenţiale, extras de malţ pentru alimentaţie,
mâncăruri pe bază de făină, făină alimentară,
făină de grâu, făină de fasole, fermenţi pentru
paste, fidea, floricele de porumb, fondante
(cofetărie), produse de uz alimentar pentru
frăgezit carne, produse pentru a stabiliza
frişca, fulgi de cereale uscate, fulgi de ovăz,
fulgi de porumb, fursecuri, agenţi de îngroşare
pentru gătit, gaufres de Liege, gheaţă naturală
sau artificială, gheaţă pentru răcire, ghimbir
(mirodenii), glucoză de uz alimentar, gluten
de uz alimentar, făină de grâu, griş, griş de
porumb, gume de mestecat, altele decât de uz
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medical, gustări pe bază de cereale, gustări pe
bază de orez, halva, iced tea, îndulcitori
naturali, infuzii, altele decât cele medicinale,
îngheţată, îngheţată de iaurt (îngheţate), lianţi
pentru îngheţate, prafuri pentru îngheţate,
înlocuitori de cafea, jeleuri de fructe
(cofetărie), sos ketch-up, cacao cu lapte, cafea
cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură), lăptişor
de matcă pentru alimentaţie umană, cu
excepţia celui de uz medical, lemn dulce
(cofetărie), macaroane, maia, maioneză, mălai,
extras de malţ pentru alimentaţie, malţ pentru
alimentaţie, biscuiţi de malţ, maltoză,
mămăligă, mâncăruri pe bază de făină,
marţipan, melasă, sirop de melasă, bomboane
cu mentă, mentă pentru utilizare în cofetărie,
miere, paste de migdale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, mirodenii (condimente),
muesli, muştar, făină de muştar, negrilica
(condiment), nucşoară, orez, gustări pe bază
de orez, făină de orz, orz decojit (decorticat),
orz măcinat, oţeturi, alimente pe bază de ovăz,
arpacaş de ovăz, fulgi de ovăz, ovăz decojit,
ovăz decorticat, pâine, produse de panificaţie,
pastă din boabe de soia (condiment), paste,
fermenţi pentru paste, paste alimentare, paste
pentru prăjituri, paste (patiserie), pastile de
drojdie, altele decât cele de uz medical,
patiserie, pesmet, pesmet din pâine, piper,
pişcoturi, pizza, plăcintă cu carne, plăcinte,
dulciuri pentru decorarea pomului de Crăciun,
fulgi de porumb, porumb măcinat, porumb
prăjit, praf de copt, praf pentru prăjituri,
prăjituri, arome pentru prăjituri, altele decât
uleiurile esenţiale, decoraţiuni comestibile
pentru prăjituri, paste pentru prăjituri, prafuri
pentru prăjituri, prăjituri de orez, prăjiturici,
uscate (patiserie), praline, pricomigdale
(patiserie), produse de cofetărie, produse
pentru frăgezit carne, de uz alimentar, propolis
pentru alimentaţia umană, ravioli, rulouri de
primăvară, sago, sosuri pentru salate,
sandvişuri, sare de bucătărie, sare pentru
conservarea alimentelor, scorţişoară

(mirodenii), şerbeturi (îngheţată), şofran
(mirodenii), făină de soia, sos de roşii, sos
picant de soia, sosuri de carne, sosuri
(condimente), spaghete, sushi, tabbouleh,
taco, tăiţei, tapioca, faină de tapioca de uz
alimentar, tarte, sare de ţelină, terci alimentar
pe bază de lapte, tortillas, turtă dulce, vanilie
(arome), vanilină (înlocuitori de vanilie),
zahăr, zarzavaturi conservate (condimentare).
43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurant, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08340
(151) 25.11.2011
(732) SOCIETATEA CIVILA DE

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

(540)

D DIMA & ASOCIATII

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08332
(151) 25.11.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(540)

PIZZERIA POMODORO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurant, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08336
(151) 25.11.2011
(732) LABORATOIRE GARNIER &

CIE, 281, rue Saint Honore, 75008,
PARIS FRANTA 

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

(540)

ULTRA DOUX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şampoane, geluri, spray-uri, spume de păr şi
balsamuri pentru coafarea părului şi îngrijirea
părului; lacuri de păr; preparate pentru
colorarea şi decolorarea părului; preparate
pentru ondulare şi încreţire permanent; uleiuri
esenţiale pentru uz personal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08362
(151) 28.11.2011
(732) S.C. THAI GUARD S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 11, judeţul Galaţi,
800139, GALAŢI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08341
(151) 25.11.2011
(732) 3D WALKER ANIMATION

STUDIO S.R.L., Str. Episcop Radu
nr, 43, corp C1, etaj 2, ap. 8, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bumbital

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030425; 040505;

290102;  
(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 altă clasă; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08346
(151) 25.11.2011
(732) 3D WALKER ANIMATION

STUDIO S.R.L., Str. Episcop Radu
nr, 43, corp C1, etaj 2, ap. 8, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAPRAXYNA

(591) Culori revendicate:bej, roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:030411; 030425;

290102;  
(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
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08337
(151) 25.11.2011
(732) SAVU ION, Str. Avrig nr. 26, bl. P18,

sc. B, ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Concurs Euclid

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legâtorie; fotografii; papetârie;
adezivi pentru papetârie 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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08342
(151) 25.11.2011
(732) 3D WALKER ANIMATION

STUDIO S.R.L., Str. Episcop Radu
nr, 43, corp C1, etaj 2, ap. 8, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Blanosila

(591) Culori revendicate:bej, negru

  
(531) Clasificare Viena:030225; 290102;  
(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
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08338
(151) 25.11.2011
(732) SOCIETATEA CIVILA DE

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

(540)

D DIMA & ASOCIATII NAVIGATORS
AT LAW

(591) Culori revendicate:turcoaz alb, negru
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(531) Clasificare Viena:260118; 270515;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 08343
(151) 25.11.2011
(732) 3D WALKER ANIMATION

STUDIO S.R.L., Str. Episcop Radu
nr, 43, corp C1, etaj 2, ap. 8, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cioclopel

(591) Culori revendicate:bej, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030425; 040505;

290102;  
(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
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08347
(151) 25.11.2011
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES

LTD., 8-2-337, Road No. 3, Banjara
Hills, Andhra Pradesh, 500034,
HYDERABAD INDIA 

(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)

NEDIS DR. REDDY`S

(591) Culori revendicate:albastru închis, gri,
roşu închis, alb
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(531) Clasificare Viena:260418; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; medicamente pentru
uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08344
(151) 25.11.2011
(732) 3D WALKER ANIMATION

STUDIO S.R.L., Str. Episcop Radu
nr, 43, corp C1, etaj 2, ap. 8, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Blagelus

(591) Culori revendicate:bej, turcoaz, negru

  
(531) Clasificare Viena:030425; 040505;

290102;  
(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 altă clasă; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08348
(151) 25.11.2011
(732) S.C. KIT XENON S.R.L., Str. Traian

nr. 161, sc. B, etaj 1, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

KIT XENON TUNING

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:241521; 270509;

270524; 290113;  
(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 08349
(151) 25.11.2011
(732) S.C. DDD SERVICII MEDICALE

S.R.L., Str. Piaţa Unirii nr. 11, sc. A,
parter, ap.2, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

UZINA DE ZÂMBETE

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:070114; 070124;

270502; 270503; 290113;  
(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 08350
(151) 25.11.2011
(732) FLONTA OTILIA, Str. Banu Udrea

nr. 10, bl. H6, sc. 1, etaj 7, ap. 23, ,
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)

OTILIA FLONTA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08364
(151) 28.11.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08365
(151) 28.11.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

ENERGIA SECRETA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08366
(151) 28.11.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

PUNCT OCHIT, PUNCT LOVIT

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08367
(151) 28.11.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

JUNIORPAD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08368
(151) 28.11.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

DOMINO EXPERT

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 11/2011/48

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08369
(151) 28.11.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

Presei nr. 8B, jud. Covasna, 520064,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

CATELUL MEU INTELIGENT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08384
(151) 28.11.2011
(732) S.C. TERRAMOLD MEDICAL

S.R.L., Str. Săulescu nr. 13, parter,
jud. Iaşi, 700010, IAŞI ROMANIA 

(540)

DENTESSE

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
326C), gri închis (Pantone 425C),
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020910; 270502;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08370
(151) 28.11.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

Presei nr. 8B, jud. Covasna, 520064,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

PISICA MEA INTELIGENTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08371
(151) 28.11.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

Presei nr. 8B, jud. Covasna, 520064,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

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

28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
de sport necuprinse în alte clase;
decoraÛiuni (ornamente) pentru pomul de
Cr|ciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08372
(151) 28.11.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

Presei nr. 8B, jud. Covasna, 520064,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

OBLIQUE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08351
(151) 28.11.2011
(732) S.C. SERVICII INTEGRARE

SOFTWARE (SIS) S.R.L., B-dul.
Ficusului nr. 44A, et. 4, Corp A, birou
1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

es eastsoft

(591) Culori revendicate:alb, bleu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
35 Publicitate; cercetări şi evaluări în
domeniul afacerilor; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08373
(151) 28.11.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

Presei nr. 8B, jud. Covasna, 520064,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

3D TRIX
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08374
(151) 28.11.2011
(732) S.C. SECPRAL PRO INSTALATII

S.R.L., Str. Vlad Ţepeş nr. 2, Jud.
Cluj, 400398, 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)

ATMOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08376
(151) 28.11.2011
(732) S.C. ALCOROM S.R.L., Str.

Principală nr. 165, Localitatea
Martinesti, Judeţul Satu Mare, ,
COMUNA ODOREU ROMANIA 

(540)

CASA PALINCII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08377
(151) 28.11.2011
(732) S.C. ALCOROM S.R.L., Str.

Principală nr. 165, Localitatea
Martinesti, Judeţul Satu Mare, ,
COMUNA ODOREU ROMANIA 

(540)

ZESTREA BUNICULUI

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

33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08352
(151) 28.11.2011
(732) S.C. GRAFFITI/B B D O S.A., Str.

Iordache Golescu, nr. 17, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞI IERI. ŞI AZI.

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:240301; 260118;

261113; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08378
(151) 28.11.2011
(732) S.C. DRUMALEX S.R.L., Calea lui

Traian nr. 195, Judeţul Vâlcea, ,
CĂLIMĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

DRUMALEX

(591) Culori revendicate:portocaliu-roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270116; 270502;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Indicatoare rutiere şi elemente pentru
semnalizare stradală permanentă şi
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semnalizare de lucrări în carosabil.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
indicatoarelor rutiere şi elementelor pentru
semnalizare stradală permanentă şi
semnalizare de lucrări în carosabil (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; comerţ electronic cu indicatoare
rutiere şi elemente pentru semnalizare stradală
permanentă şi semnalizare de lucrări în
carosabil.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08353
(151) 28.11.2011
(732) S.C. RION TRADING SERVICE

S.R.L., B-dul Uverturii 85, bl. O14,
sc. B, et. 6, ap. 56, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MORE LIAISON SERVICES

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08375
(151) 28.11.2011
(732) S.C. M&M SOFTWARE S.R.L., Str.

Retezatului nr. 39, judeţul Satu Mare,
440024, SATU MARE ROMANIA 

(540)

cashcontrol

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:240507; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08379
(151) 28.11.2011
(732) S.C. DORSAN IMPEX S.R.L., Str.

Cernavodă nr. 5-9, Judeţul Cluj,
400188, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

DORSAN fresh express
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(591) Culori revendicate:roÕu (pantone
186 C), verde (pantone 376 C)

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; distribuţie de produse, mărfuri;
antrepozitare; depozitarea mărfurilor;
condiţionarea produselor; închirierea de
containere de depozitare, închiriere de
depozite; informaţii în domeniul depozitării;
curtaj de transport; servicii de manipulare şi
încărcare de mărfuri; descarcărea mărfurilor
transportate; stocare;livrare de mărfuri;
remorcare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08354
(151) 28.11.2011
(732) S.C. PRISACA TRANSILVANA

S.R.L., Str. Principală nr. 132, judeţul
Cluj, 400483, PETREŞTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

Raftul cu bunătăţi

  
(531) Clasificare Viena:050721; 050921;

110320; 270503; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;

fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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 08385
(151) 28.11.2011
(732) S.C. BUNBUSINESSELIT BBE

S.R.L., Str. Calea Bucureşti nr. 9, bl.
24, sc. B, et. 3, ap. 12, judeţul Argeş,
110120, PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Pic

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport de mărfuri şi persoane;
ambalarea, depozitarea şi distribuţia
mărfurilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08355
(151) 28.11.2011
(732) S.C. PRISACA TRANSILVANA

S.R.L., Str. Principală nr. 132, judeţul
Cluj, 400483, PETREŞTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

RODUL ALBINELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08386
(151) 28.11.2011
(732) BOZĂU DAN-ANDREI, Str. Olteniei

nr. 5/7, judeţul Maramureş, 430214,
BAIA MARE ROMANIA 

(540)

VEXUS

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

41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08380
(151) 28.11.2011
(732) S . C .  T C T  H I G H

DEVELOPMENTS S.R.L., Str.
Moţilor nr. 71-73, Judeţul Cluj,
400370, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Nova Shopping Park

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:100311; 270524;

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

clase:
35 Activitate comercială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08356
(151) 28.11.2011
(732) S.C. SENSEI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Gala Galaction nr. 39,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

StudyBlock

(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.
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 08357
(151) 29.11.2011
(732) S.C. ADINA S.R.L., Bdul. Falezei nr.

1, Judeţul Galaţi, 800038, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

INVICTUS

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

  
(531) Clasificare Viena:011503; 240115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08359
(151) 28.11.2011
(732) EKO DET PRODUCTION S.R.L.,

Str. Moldoviţa nr. 21, bl. 13, sc. B, ap.
19, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EKO MATIC POWDER

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare,preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri;
antiderapant; antirugină; lichide pentru
spălarea geamurilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de curăţenie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comunicare
(prezentarea produselor prin intermediul
mijloacelor de promovare pentru vânzarea cu
amănuntul); conducerea afacerilor (servicii de
consiliere pentru utilizarea produselor).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; distribuirea/livrarea de produse;
servicii de manipulare şi de încărcare a mărfii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08387
(151) 28.11.2011
(732) STANCU PAUL ALEXANDRU, Str.

Aleea Botorani nr. 11, V43, sc. A, et.
8, ap. 33, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

cesiune.ro leasing. cel mai simplu

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri

monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08381
(151) 28.11.2011
(732) S.C. BRAND EMOTION S.R.L., Str.

Av. Alexandru Şerbănescu nr. 33-35,
bl. 20E, sc. B, ap. 25, sector 1, ,
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)

AGRO TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
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şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08358
(151) 28.11.2011
(732) EKO DET PRODUCTION S.R.L.,

Str. Moldoviţa nr. 21, bl. 13, sc. B, ap.
19, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

H.B.P.EKO

(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri antiderapant;
antirugină; lichide pentru spălarea geamurilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de curăţenie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comunicare
(prezentarea produselor prin intermediul
mijloacelor de promovare pentru vânzarea cu
amănuntul), conducerea afacerilor (servicii de
consiliere pentru utilizarea produselor).
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; distribuirea/livrarea de produse;
servicii de manipulare şi de încărcare a mărfii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08388
(151) 28.11.2011
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

MUNTEANU L FLORINEL, Str.
Pravăţ nr. 8, bl. P5, sc. 8, ap. 149,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

vonLorch DESIGN

  
(531) Clasificare Viena:050101; 260201;

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

clase:
40 Servicii de imprimare şi vopsire pentru
personalizarea următoarelor obiecte: calorifere
şi radiatoare cu faţă plană sau cu elemenţi cu
suprafaţă plană.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08382
(151) 28.11.2011
(732) STARBEV NETHERLANDS BV,

Schiphol Boulevard 285, WTC Tower
B, 1118 BH, LUCHTHAVEN
SCHIPHOL NETHERLANDS 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc B, Parter, ap. 3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BARBATII STIU DE CE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Divertisment; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08383
(151) 28.11.2011
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Calea

Torontalului, DN 6, KM 5-7, OP 8,
CP 1329, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

ERDELY ONLINE

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

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

clase:
16 Publicaţii.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08389
(151) 28.11.2011
(732) LIDL STIFTUNG & Co.KG,

S t i f t s b e r g s t r a ß e  1 ,  7 4 1 6 7 ,
NECKARSULM GERMANIA 

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

(540)

zâmbet de copil

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben, alb, negru
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(531) Clasificare Viena:020523; 020908;
270501; 290115;  

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

35 Publicitate; marketing; servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la produse alimentare
şi stimulente, produse sanitare (produse
igienice), preparate pentru spălare şi curăţare,
preparate pentru îngrijirea corpului şi produse
cosmetice, medicamente, bunuri şi ustensile
pentru uz casnic şi bucătărie, veselă şi
tacâmuri, rechizite de birou, accesorii pentru
meşteşuguri (accesorii pentru meserii),
articole decorative, articole de papetărie şi
rechizite pentru şcoală, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole textile, în mod deosebit
articole textile de uz casnic, galanterie,
articole din piele, articole de călătorie,
echipamente şi aparatură electronică de
consum, calculatoare, aparatură pentru
telecomunicaţii, articole sportive şi jucării,
articole de construcţii, de meşteşugit şi de
grădinărit destinate sectorului DIY (sectorului
do-it-yourself), maşini, în mod deosebit
maşini şi dispozitive de uz casnic, produse
alimentare pentru animale şi accesorii pentru
animale de companie (animale de casă).
36 Afaceri financiare, afaceri monetare,
sponsorizare financiară a persoanelor fizice,
proiectelor şi instituţiilor
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08360
(151) 28.11.2011
(732) EKO DET PRODUCTION S.R.L.,

Str. Moldoviţa nr. 21, bl. 13, sc. B, ap.
19, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EKODET

(591) Culori revendicate:verde, albastru

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru
spălare,preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri;
antiderapant; antirugină; lichide pentru
spălarea geamurilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de curăţenie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; comunicare
(prezentarea produselor prin intermediul
mijloacelor de promovare pentru vânzarea cu
amănuntul); conducerea afacerilor (servicii de
consiliere pentru utilizarea produselor).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; distribuirea/livrarea de produse;
servicii de manipulare şi de încărcare a mărfii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08361
(151) 28.11.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.

Dragonul Roşu nr. 1-10, Centrul
Comercial Dragonul Roşu Megashop,
et. 3, biroul 2-4, Sat Fundeni, Judeţul
Ilfov, , COMUNA DOBROEŞTI
ROMANIA 

(540)
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NIRO

(591) Culori revendicate:galben, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:070311; 261107;

261108; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08390
(151) 28.11.2011
(732) SOFFASS SPA, Via Fossanuova 59,

55016, PORCARI (LU) ITALIA 
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

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

(540)

SOFT & EASY

  

(531) Clasificare Viena:270501;  
(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 personal, igienă şi îngrijire
incluzând batiste, şerveţele pentru faţă, feţe de
masă, şervete pentru masă, rulouri pentru
bucătărie şi hârtie igienică, ambele în pachete
de uz casnic sau în pachete dimensionate
pentru uz în locuri publice sau uz industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08391
(151) 28.11.2011
(732) BALABAN CORINA MARINELA,

Str. Delfinului nr. 5, bl. P2, et. 6, ap.
18, judeţul Brăila, 810210, BRĂILA
ROMANIA 

(540)

DUCHESSA

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
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 08392
(151) 28.11.2011
(732) S.C. SPECTRALCOM S.R.L., Str.

Weinfeld nr. 2, judeţul Vaslui,
731140, BÂRLAD ROMANIA 

(540)

SPECTRAL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08399
(151) 29.11.2011
(732) STOENICA DANIEL DUMITRU,

Str. Anton Pavlovici Cehov nr. 2E,
Jud. Maramureş, 430306, BAIA
MARE ROMANIA 

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

(540)

TAXI STOENICA

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

  
(531) Clasificare Viena:040504; 040505;

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

clase:
39 Servicii de închiriere de vehicule de
transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08405
(151) 29.11.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

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

(540)

BESTEN

  
(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.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08394
(151) 29.11.2011
(732) S.C. VIVA CREDIT IFN S.A., Spl.

Unirii nr. 16, bl. B7, et. 7, cam 704,
sector 4, 040035, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VIVA CREDIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare; monetare; imobiliare;
creditare; împrumuturi; consultanţă în
domeniul financiar; transfer electronic de
fonduri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08401
(151) 29.11.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

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

(540)

SONNETECK

  

(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.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08406
(151) 29.11.2011
(732) BÎCIU RAUL COSMIN, Str. Vlad

Dracu nr. 3, bl. B12, ap. 4, sector 3,
031192, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRIPMAP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gumă, produse din materiale
plastice semiprelucrate.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport.
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 08402
(151) 29.11.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

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

(540)

FLAMMEN
  
(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.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08407
(151) 29.11.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

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

(540)

VOLTUM

(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.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08393
(151) 29.11.2011
(732) CONDRUT SORIN, Şos. Fundeni nr.

237, bl. 112, sc. B, ap. 48, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Petmart.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comerţ on line cu hrană, accesorii,
medicamente pentru animale de companie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08404
(151) 29.11.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

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

(540)

BRAUEN

  
(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.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08408
(151) 29.11.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

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

(540)

TERMIS

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

11 Boilere.
35 Regruparea în avantajul terţilor a boilerelor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08409
(151) 29.11.2011
(732) S.C. REFIN DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Afinelor nr. 11 bis, judeţul
Prahova, 100346, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

CRYSTAL CAT PREMIUM QUALITY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:200513; 260418;

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

clase:
31 Nisip absorbant pentru animalele de
companie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08403
(151) 29.11.2011
(732) ANGHEL ANNE-MARIE, Str.

Catrintei nr. 32, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Gradinita Sarah's Kindergarten

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii şi activităţi
didactice de educare şi instruire: grădiniţă,
creşă, şcoală, afterschool).
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 08410
(151) 29.11.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

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

(540)

TRUST STARK

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

11 Cazane încălzire.
35 Regruparea în avantajul terţilor a cazanelor
de încălzire (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08411
(151) 29.11.2011
(732) NITU CERASELA DANIELA, Str.

Baciului nr. 18, bl. 7, sc. 3, et. 2, ap.
50, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNIUNEA SOCIAL-PROGRESISTA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Sondaje de opinie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08395
(151) 29.11.2011
(732) RADUCU ANISOARA, Calea

Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 1, ap. 25,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
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LA SURSĂ PURĂ ŞI NATURALĂ CU
VITAMINA C

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050103; 290103;  
(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 şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08412
(151) 29.11.2011
(732) S.C. NIGHT GUARD SECURITY

CONCEPT S.R.L., Int. Târgu Frumos
nr. 9-11, bl. 6, sc. B, parter, ap. 68,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NIGHT GUARD SECURITY CONCEPT

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030108;

030116; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08417
(151) 29.11.2011
(732) STYLE TRADING IMPORT

EXPORT S.R.L., Str. Doamna Ghica
nr. 1, bl. 1, sc. 5, et. 9, ap. 202, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sultansa

  
(531) Clasificare Viena:030706; 270508;  
(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 08396
(151) 29.11.2011
(732) PALAZ CLAUDIU IORGA, Aleea

Hortensiei nr. 2, bl. D1, sc. A, ap. 7,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900498,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Dobrogea nouă Pentru tine cotidian de
opinie şi informaţie

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270503;

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 (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; ziare, reviste şi periodice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
cultural-sportive, activităţi editoriale;
publicare electronică on-line a ziarelor,
revistelor şi periodicelor; organizare de
evenimente; organizare de manifestări
culturale, mese rotunde, seminar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08418
(151) 29.11.2011
(732) S.C. MAGAZINUL BOIERESC

S.R.L., Str. Sold. Stelian Mihale nr.
11, bl. PM94, ap. 9, cam. 1, sector 3,
032372, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08413
(151) 29.11.2011
(732) S.C. C&I AMBIENT S.R.L., Str.

Calea Victoriei nr. 103-105, sc.A, et.6,
ap.17, sector 1, 010068, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:030715; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08397
(151) 29.11.2011
(732) PANAITE ALIN MIRCEA, Str.

Jiului nr. 20, judeţul Hunedoara, ,
ANINOASA ROMANIA 

(540)

RG

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08415
(151) 29.11.2011
(732) S.C. FREE STAR S.R.L., Str.

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

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

(540)

Strong FreeStar Dincolo de aşteptări
STRONG

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei; adezivi
(materiale de lipit) destinate industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08398
(151) 29.11.2011
(732) S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Maximilian Popovici nr. 6, Judeţul
Argeş, , TOPOLOVENI ROMANIA 

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

(540)

Bunătăţi de Topoloveni Fondat 1901

(591) Culori revendicate:roşu, negru
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  (531) Clasificare Viena:090109; 090116;
270509; 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 din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08419
(151) 29.11.2011
(732) S.C. MAGAZINUL BOIERESC

S.R.L., Str. Sold. Stelian Mihale nr.
11, bl. PM94, ap. 9, cam. 1, sector 3,
032372, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Magazinul Boieresc

  
(531) Clasificare Viena:090717; 100301;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
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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).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08420
(151) 29.11.2011
(732) FORGACIU MIHAELA, Str.

Bibescu Vodă nr. 2, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HR Embassy Engaging people to business

  
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08427
(151) 30.11.2011
(732) CLUBUL SPORTIV BLUE ANGEL

CRISTIAN BRASOV, Str. Libertăţii
nr. 1, judeţul Braşov, , COMUNA
CRISTIAN ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV BLUE ANGEL
CRISTIAN - BRAŞOV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08428
(151) 30.11.2011
(732) S.C. AIR MANAGEMENT

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Prometeu nr. 2, bl. 12 G, sc. 3, ap. 32,
parter, sector 1, 014223, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AMI

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260106; 260301;

270502; 270517; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08421
(151) 29.11.2011
(732) S.C. EVIDENT GROUP S.R.L., Str.

Dragoş Vodă nr. 80, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVOffice

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08429
(151) 30.11.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

proxi

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
185C şi 200C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270511; 290101;  
(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 08430
(151) 30.11.2011
(732) S.C. SET EVENTS S.R.L., Str.

Albinei nr. 30, bl. D2, ap. 21, judeţul
B ră i l a ,  0 8 1 0 4 8 8 ,  B RĂ I L A
ROMANIA 

(540)

UTICAM EXPOZIŢIE DE CAMIOANE
ŞI UTILAJE PENTRU CONSTRUCŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08424
(151) 30.11.2011
(732) C.M.I. DR. POPESCU ADINA, Str.

Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, et. 2,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NATURA Dent
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(531) Clasificare Viena:020910; 050713;
260418; 270502;  

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

44 Servicii de asistenţă medicală oferite de o
clinică dentară; servicii stomatologice; 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 08425
(151) 30.11.2011
(732) S.C. DINAMIC PROT GUARD

AGENCY S.R.L., Str. Reconstructiei
nr.1, bl.24, scara 2, parter, ap.47,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DINAMIC AGENCY PROT GUARD

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030116; 230125;

240115; 270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea

bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08422
(151) 30.11.2011
(732) S.C. RC EUROCONSTRUCT

MANSARDE S.R.L. ,  Bdul .
Constantin Brâncoveanu nr. 110D, et.
2, sector 4, 041444, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EM EURO MANSARDE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270511;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08426
(151) 30.11.2011
(732) OANA SERBAN, Str. 23 August, nr.

12, Jud. Constanţa, 905350, EFORIE
NORD ROMANIA 

(540)

.......... Iris Serban

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08416
(151) 29.11.2011
(732) S.C. PROFIHAIRSHOP S.R.L., Str.

Dealului nr. 24, jud. Sibiu, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

profihairshop

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

290101;  

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

3 Produse profesionale şi neprofesionale de
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetică,
loţiuni şi preparate pentru păr şi unghii.
35 Publicitate prin prospecte, broşuri,
eşantioane, materiale decorative, pentru
cosmetică, reclamă, import-export, vânzare en
detail precum şi servicii comerciale de
aprovizionare pentru terţi şi alte antreprize cu
produse profesionale sau nu, din gama:
parfumerie, cosmetică, uleiuri esenţiale,
loţiuni şi preparate pentru păr, promoţii de
vânzare pentru terţi, organizare de expoziţii,
târguri, precum şi a oricărei alte forme de
prezentare ale acestor produse, cu scop
comercial şi/sau de publicitate.
44 Servicii pentru igiena şi frumuseţea omului
şi/sau animalelor, saloane de coafură, servicii
de manichiură şi pedichiură, masaje de
frumuseţe, servicii de solarium, saună, SPA.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08423
(151) 30.11.2011
(732) S.C. INSTALCARPATICA S.R.L.,

Str. Nucului nr. 28, hala A, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

HEIZWELT

(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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
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administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din producţie proprie şi a unor terţi (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; operaţiuni de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08432
(151) 30.11.2011
(732) S.C. TASTY INTERNATIONAL

LOGISTIC S.R.L., Str. Eroului nr.
169, judeţul Ilfov, , COM. CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

CAMOLINO

  
(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.
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.
39 Transport; ambalare şi depozitare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08414
(151) 29.11.2011
(732) S.C. GLOBAL PROSPECT

MARKETING S.R.L., Str. Tomis nr.
1, bl. H6, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMAGINE GLOBAL

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
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dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru

tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozibili; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
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transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08433
(151) 30.11.2011
(732) PATACHI HORIA ALEXANDRU,

Str. Ciocârliei nr. 40/34, Judeţul Cluj,
400619, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

Betonia - idei din beton

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii pentru produse din
beton decorativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08434
(151) 30.11.2011
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

BOJOR

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:260118; 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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08436
(151) 30.11.2011
(732) S.C. BERMAS S.A., Str. Humorului,

nr. 61, Sat Şcheia, judeţul Suceava,
727525, COMUNA ŞCHEIA
ROMANIA 

(540)

Bere BUCOVINA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport şi îmbuteliere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08435
(151) 30.11.2011
(732) BURDESCU DUMITRU DAN, Str.

Iancu Jianu nr. 18, bl. 15ab, sc. A, ap.
5, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(732) MIHĂESCU MARIAN CRISTIAN,
Str. Maramureş nr. 35, bl. C21, sc.
1,ap. 3, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

Tesys

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08437
(151) 30.11.2011
(732) S.C. DAEWOO MANGALIA

HEAVY INDUSTRIES S.A., Str.
Portului nr. 1, Jud. Constanţa, 905500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

DMHI DAEWOO MANGALIA HEAVY
INDUSTRIES

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:241505; 241521;

270517; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08438
(151) 30.11.2011
(732) S.C. ECOROISCERT S.R.L., Şos.

Bârnova nr. 146, etaj P, camera 5,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

ECOROISCERT ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
376C), galben (pantone 3945C)
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(531) Clasificare Viena:050311; 270508;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08451
(151) 30.11.2011
(732) OLARIU CATALIN NICULAE,

Str. Aurel Vlaicu nr. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DIGI BET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare a
programelor de televiziune, emisiuni
televizate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; montaj de programe
radiofonice şi de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08440
(151) 30.11.2011
(732) S.C. RADIO XXI S.R.L., Str. Horia

Măcelariu 36-38, sector 1, 013937,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

HIT DUPA HIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice; aparate şi echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şj/sau video; aparate şi
echipamente pentru studiouri de producţie
cinematografică sau foto; aparate şi
echipamente pentru laboratoare de procesarea
imaginii şi sunetului; publicaţie electronică
on-line descărcabilă.
35 Publicitate: afişare, difuzare de anunţuri
publicitare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate on-line prin reţea
informatică, închirierea timpului de publicitate
pentru orice rnijioc de comunicaţie, închiriere
de spaţii publicitare, redactare de texte
publicitare, punere în pagină în scop
publicitar, actualizarea documentaţiilor
publicitare, difuzare de materiale publicitare
(tracte, prospecte, imprimate, eşantioane),
curierat publicitar, prezentarea produselor prin
orice mijloc de comunicaţie pentru vânzare cu
amănuntul, organizare de expoziţii cu scop
comercial sau de publicitate, demonstraţii cu
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produse, distribuire de eşantioane; servicii de
manechine pentru scopuri comerciale sau
promovarea vânzărilor; gestionarea fişierelor
informatice, culegerea datelor într-un fişier
central, sistematizarea datelor într-un fişier
central; sondaje de opinie; conducerea
profesională a afacerilor artistice; căutare de
sponsorizări; servicii de secretariat,
datilografie, transcriere de comunicări,
prelucrare de texte, reproduceri de documente,
servicii de revistă a presei; relaţii publice. 
38 Comunicaţii prin mijloace radio electrice şi
optice; difuziune de programe radiofonice,
difuziune de programe de televiziune;
difuziune de programe audiovizuale şi de date
prin cablu; comunicaţii prin reţea de fibre
optice; transmisiuni prin satelit; comunicaţii
prin terminale de calculator; transmisie de
mesaje şi de imagini asistată de calculator;
mesagerie electronică; servicii (de
telecomunicaţii) de afişare electronică;
racordare prin telecomunicaţii la o reţea de
afişare electronică; forumuri de discuţii pe
internet; acces la baze de date.
41 Organizare de evenimente instructiv
educative şi de divertisment, studiouri de
radio, de televiziune, de film; redactare de
scenarii; punere în pagină, alta decât în scop
publicitar; traducere; sub titrare; compoziţie
muzicală; producţie de filme; filmare,
înregistrare de imagini şi sunet; microfilmare;
realizare de reportaje audio-vizuale; servicii
de imagerie numerică; montaj de film;
fotografie; reportaje fotografice; montaj de
programe de radio şi de televiziune;
divertisment; divertisment radiofonic;
divertisment televizat; producţie de
spectacole; reprezentare de spectacole;
organizare şi dirijare de concerte; servicii de
discotecă; punere la dispoziţie de aparatură
karaoke; cluburi de divertisment sau
educative; organizare de concursuri cu
tematică educativă sau de divertisment;
informaţii referitoare la activităţi recreative;

informaţii referitoare la divertisment;
informaţii referitoare la educaţie; organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau educative;
publicare electronică de carte sau de periodice
on-line; închiriere de posturi de radio şi de
televiziune; închiriere de camere video;
închiriere de magnetoscoape; închirierea de
aparatură şi de accesorii cinematografice;
închiriere de aparatură de lumini pentru
decoruri de teatru sau pentru studiouri de
te lev iz iune ;  înch i r i e re  de  f i lme
cinematografice; închiriere de înregistrări
sonore.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08439
(151) 30.11.2011
(732) S.C. SPRINT PHARMA S.R.L., Str.

Turnu Măgurele nr. 270 E, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BABY care

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

(531) Clasificare Viena:020506; 020517;
270502; 290114;  

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

5 Alimente pentru sugari.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 11/2011/48

(210) M 2011 08453
(151) 30.11.2011
(732) RED MOON MEDIA S.R.L., Str.

Buzoieni nr. 4, bl. M77, sc. 1, ap. 11,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SE CAUTĂ PREŞEDINTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08441
(151) 30.11.2011
(732) F O R T U N E S C U  A R O N

DAN-CONSTANTIN, Str. Polona
nr.49, sector 1, Bucuresti, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TAXI.ro

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 08454
(151) 30.11.2011
(732) MORODAN ANA MARIA, Str. Iuliu

Maniu bl. 23/25 C, sc. A, ap. 5, judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

(732) GRAPA ADINA, Str. Ioviţa nr. 8, bl.
P 13, sc. A, ap. 12, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Snobbish BREAKFAST

(531) Clasificare Viena:100511; 261111;
270509;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
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servesc la acoperirea capului.
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 08446
(151) 30.11.2011
(732) S.C. AGROMAS GRUP S.R.L., Jud.

I a l o m i ţ a ,  ,  C O S A M B E S T I
ROMANIA 

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

(540)

Agromas

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050306; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08443
(151) 30.11.2011
(732) STEFAN LICHWAR, B-dul Lacul

Tei nr. 80, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CARPATHIAN CAMP

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08444
(151) 30.11.2011
(732) S.C. AZUGA WATERS S.R.L., Str.

Av. Ştefan Sănătescu nr. 43, et. 2, ap.
3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SANTIAGO

(591) Culori revendicate:albastru
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  (531) Clasificare Viena:050316; 270507;
290104;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08447
(151) 30.11.2011
(732) S M A R T  L I N K E D

DEVELOPMENT S.R.L., Str.
Constantin Bosianu nr. 16, sector 4,
040506, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIMO PLANNER

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08442
(151) 30.11.2011
(732) F O R T U N E S C U  A R O N

DAN-CONSTANTIN, Str. Polona
nr.49, sector 1, Bucuresti, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Ambasada.ro

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:010515; 270502;

270508; 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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială , crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08448
(151) 30.11.2011
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

romstal partener

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08445
(151) 30.11.2011
(732) S.C. ANINOASA-TIM S.R.L., Str.

Principală nr. 328, judeţul Timiş, ,
MOŞNIŢA NOUĂ 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)

ANINOASA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08449
(151) 30.11.2011
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

romstal TERMA

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270502;

270511;  
(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.

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08450
(151) 30.11.2011
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

romstal Kalpex

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(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.
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19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08452
(151) 30.11.2011
(732) OLARIU CATALIN NICULAE,

Str. Aurel Vlaicu nr. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DOLCE BET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare a
programelor de televiziune, emisiuni
televizate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; montaj de programe
radiofonice şi de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08455
(151) 30.11.2011
(732) S.C. RIO BUCOVINA S.R.L., Şos.

Chitila nr. 3, sector 1, 060667,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GOLDEN HORSE

(591) Culori revendicate:negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;

250119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08456
(151) 30.11.2011
(732) MANOLACHE GEORGIANA, Str.

Barbosi nr. 2, bl. B16, sc. 1, et. 3, ap.
12, Judeţul Galaţi, 800442, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

ZOE

  
(531) Clasificare Viena:250113; 270502;

270511;  
(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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08457
(151) 30.11.2011
(732) A M E R I C A N - C I G A R E T T E

COMPANY (Overseas) LIMITED,
Zaehlerweg 4, 6300, ZUG ELVETIA

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

(540)

PETER STUYVESANT

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ţigări, tutun, produse din tutun; brichete,
chibrituri, articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜
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PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2011 06649
(151) 27.11.2006
(732) PIASTEN GMBH & CO KG,

Piastenstr. 1, D-91301, FORCHHEIM
DEUTSCHLAND GERMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Doulton

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

clase:
30 Ciocolată, praline, bomboane; produse de
ciocolată şi de cofetărie, inclusiv în formă de
baton, cu glazuri de ciocolată şi/sau dulce,
inclusiv produsele de mai sus cu interior
conţinând alcool; miez de nucă învelită în
ciocolată; nici unul dintre produsele de mai
sus nefiind nuci pure, neprocesate.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 11/2.12.2011

Referitor depozit reglementar M 2011/08195 publicat in BOPI 11/24.11.2011 s-a produs

o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii, corect fiind CONCEPT EVENTS. 

S-a trimis solicitantului o notificare rectificativa si s-a facut corectura in baza de date.

____________________________________

Referitor depozit reglementar M 2011/08274  publicat in BOPI 11/ 24.11.2011 culorile

revendicate sunt: galben, albastru, rosu.

___________________________________

Referitor depozit reglementar M 2011/08278 publicat in BOPI 11/24.11.2011 s-a produs

o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii corect fiind OVE SECURITY &

PROTECTION. S-a trimis solicitantului o notificare rectificativa si s-a facut corectura in

baza de date.




