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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 12/2011/saptamana 49
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07742
05.12.2011 STANISLAV SORIN OVIDIU Monitorul DE CLUJ

2 M 2011
08363

02.12.2011 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. SĂLIŞTE

3 M 2011
08400

05.12.2011 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

GRAND CASINO

4 M 2011
08431

06.12.2011 S.C. CONDEOR NATURAL STIL
S.R.L.

ESPRIT VERT

5 M 2011
08458

02.12.2011 S.C. TERRA GERMUNDIS
S.R.L.

Pui de Ardeal

6 M 2011
08459

02.12.2011 VARCIU LIVIU
CHIRITA LIVIU MIHAI

LA JOYA

7 M 2011
08460

02.12.2011 POUR FARHAD REZA TERRA VITAL

8 M 2011
08461

02.12.2011 CRISTIAN NIŢESCU Clinica Dr. Niţescu

9 M 2011
08462

02.12.2011 S.C. TEHNIC DARKAFFE S.R.L. daraqua by Darara

10 M 2011
08463

02.12.2011 BACIU CATALIN
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Laleli

11 M 2011
08464

02.12.2011 S.C. CABINET DE
ORTODONTIE BARBUR S.R.L.

CENTRUL ORTODONTIC CLUJ
Garanţia zâmbetului de succes!

12 M 2011
08465

02.12.2011 JAPAN TOBACCO INC. WINSTON FRESH XSpression

13 M 2011
08466

02.12.2011 PRIGOANA VASILE SILVIU EUROPARKING

14 M 2011
08467

02.12.2011 PRIGOANA VASILE SILVIU P SMS

15 M 2011
08468

02.12.2011 S.C. TUAL FAST CHANCE '98
S.R.L.

DOCTOR FURSEC

16 M 2011
08469

02.12.2011 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. yellow store

17 M 2011
08470

02.12.2011 S.C. TOP FACTORING S.R.L. Colombo

18 M 2011
08471

02.12.2011 S.C. OLDSIM S.R.L. OLDLocks
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19 M 2011
08472

02.12.2011 PREOTEASA MIHAI VISION

20 M 2011
08473

02.12.2011 PREOTEASA MIHAI VISION CONSULTING

21 M 2011
08474

02.12.2011 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. Alfredo fresh

22 M 2011
08477

05.12.2011 S.C. TERRAMOLD S.R.L. GIOCONDA CENTRU DE
FRUMUSEŢE

23 M 2011
08478

05.12.2011 CORNEL SEMEN GreencarShow

24 M 2011
08479

05.12.2011 CORNEL SEMEN GreenCarTour

25 M 2011
08480

05.12.2011 CORNEL SEMEN GreenCarEvent

26 M 2011
08481

05.12.2011 S.C. SIVECO ROMANIA S.A. PROJECT: PROGRESS

27 M 2011
08482

05.12.2011 S.C. SIVECO ROMANIA S.A. SIVECO Project:Progress

28 M 2011
08483

05.12.2011 S.C. SIVECO ROMANIA S.A. SIVECO 20 YEARS

29 M 2011
08484

05.12.2011 S.C. MAX PROTECT SECURITY
S.R.L.

M.P.S.

30 M 2011
08485

05.12.2011 SHANGHAI FEIXUN
COMMUNICATION CO., LTD.

PHICOMM

31 M 2011
08486

05.12.2011 S.C. TEN ON TEN S.R.L. Band of Creators

32 M 2011
08487

05.12.2011 S.C. I FUTURE NXT S.R.L. I FUTURE NXT

33 M 2011
08488

05.12.2011 S.C. I FUTURE NXT S.R.L. FUTURE the right step forward

34 M 2011
08491

05.12.2011 S.C. VARUNA S S.R.L. VarunaS

35 M 2011
08492

05.12.2011 S.C. GREEN IDEAS GROUP
MTC S.R.L.

Viata este frumoasa!

36 M 2011
08493

05.12.2011 S.C. APOLLO MOD
DISTRIBUTION S.R.L.

FAMILY care kids

37 M 2011
08494

05.12.2011 S.C. 3X MEDIA
INTERNATIONAL S.R.L.

NATURO

38 M 2011
08495

05.12.2011 S.C. 3X MEDIA
INTERNATIONAL S.R.L.

MY NAILS
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39 M 2011
08496

05.12.2011 S.C. INTERACTION
COMMUNICATIONS S.R.L.

PLURIS FINANCE

40 M 2011
08497

05.12.2011 S.C. ROMSYS S.R.L. ROMSYS new frontier group

41 M 2011
08498

05.12.2011 S.C. ROMSYS S.R.L. ROMSYS

42 M 2011
08499

05.12.2011 S.C. CSC EXIM'92 S.R.L. LIVRAM MOMENTE DELICIOASE

43 M 2011
08500

05.12.2011 S.C. CSC EXIM'92 S.R.L. WU XING EXPRESS

44 M 2011
08501

05.12.2011 S.C. CSC EXIM'92 S.R.L. WOK EXPRESS

45 M 2011
08502

05.12.2011 ALIANTA NATIONALA A
SINDICATELOR
BUGETARILOR SED LEX

Buget+

46 M 2011
08503

05.12.2011 ALIANTA NATIONALA A
SINDICATELOR
BUGETARILOR SED LEX

SED LEX Alianta Nationala a
Sindicatelor Bugetarilor "SED LEX"

47 M 2011
08504

05.12.2011 S.C. VINETO PRACTIC S.R.L. 2011 A.D. BASILEVS

48 M 2011
08505

05.12.2011 S.C. ISRAELI PROTECTION
S.R.L.

ISRAELI PROTECTION

49 M 2011
08506

05.12.2011 AHMAD SAAD MEGA KILL TOX

50 M 2011
08507

05.12.2011 S.C. CRISTIM 2 PRODCOM
S.R.L.

MÂNDRUŢA

51 M 2011
08508

06.12.2011 BOCAI ADINA ELENA Interetnica

52 M 2011
08509

06.12.2011 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Airplay 100 Romania

53 M 2011
08510

06.12.2011 S.C. SMAHV SECURITY S.R.L. S.M.A.H.V SECURITY

54 M 2011
08511

06.12.2011 CRISS ACTUAL S.R.L. EVELYNE KIDS STORE

55 M 2011
08512

06.12.2011 S.C. SENIOR MEDCENTER
S.R.L.

SENIOR MEDCENTER

56 M 2011
08513

06.12.2011 FEDERATIA ROMANA DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

Campionatul National de Drift

57 M 2011
08514

06.12.2011 S.C. DACRIS IMPEX S.R.L. DACRIS Articole de birou &
Tipografie
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58 M 2011
08515

06.12.2011 S.C. GIOGIU PROD S.R.L. PERLA MĂRII APĂ DE MASĂ
CARBOGAZOASĂ

59 M 2011
08516

06.12.2011 CENTRUL JUDETEAN PENTRU
CONSERVAREA SI
PROMOVAREA CULTURII
TRADITIONALE TELEORMAN

TABĂRA DE ARTA NAIVĂ
ZIMNICEA

60 M 2011
08517

06.12.2011 S.C. AUTOSERVICE PASTRAV
S.R.L.

Santa Fe PENSIUNE

61 M 2011
08518

06.12.2011 MEDICODE S.R.L. Web Grouper Clasificare on-line
pacienţi în grupe DRG în doar 2
secunde www.rodrg.ro

62 M 2011
08519

06.12.2011 S.C. EUROMONITOR
BUSINESS CONSULTING
SERVICES S.R.L.

EUROMONITOR CONFERENCES

63 M 2011
08520

06.12.2011 S.C. EUROMONITOR
BUSINESS CONSULTING
SERVICES S.R.L.

CONFERINTELE EUROMONITOR

64 M 2011
08521

06.12.2011 CENTRUL MEDICAL EMPATIA
S.R.L.

EMPATIA Centrul Medical Empatia

65 M 2011
08522

06.12.2011 S.C. COLISEUM S.A. COLISEUM LOGISTICS &
DISTRIBUTION

66 M 2011
08523

06.12.2011 S.C. ARGOMEDIA S.R.L. SHAPE COLORS argo

67 M 2011
08524

06.12.2011 SILION MAGDALENA VITALIS CONSULTING PROJECT
Et COST MANAGEMENT in
Construction

68 M 2011
08525

06.12.2011 S.C. HERUS ELECTRIC S.R.L. H HERUS ELECTRIC Furnizor
materiale electrice

69 M 2011
08526

06.12.2011 S.C. ROMFORTUNE S.R.L. TRANSILVANIA

70 M 2011
08527

06.12.2011 ZHEJIANG DAHUA
TECHNOLOGY CO., LTD.

alhua

71 M 2011
08528

06.12.2011 S.C. DANI SI DINA S.R.L. Djiji zu zu original

72 M 2011
08529

06.12.2011 S.C. SPARTANII TEAM
SECURITY S.R.L.

SPARTANII TEAM SECURITY

73 M 2011
08530

06.12.2011 S.C. RIAN CONSULT S.R.L. RIAN

74 M 2011
08531

06.12.2011 TEATRUL MASCA ORAŞUL DE SUB ORAŞ
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75 M 2011
08532

06.12.2011 ASOCIATIA BRAND
DEFENDER

CYBER MONDAY

76 M 2011
08533

06.12.2011 S.C. MERIDIAN TURISM S.R.L. DORNA

77 M 2011
08534

06.12.2011 S.C. MEDLIFE S.A. SISTEMUL MEDICAL MedLife

78 M 2011
08535

06.12.2011 MARRIOTT WORLDWIDE
CORPORATION

CHAMPIONS FLAIR CRASH

79 M 2011
08536

06.12.2011 S.C. COP'S TEAM SECURITY
S.R.L.

DEFENDING YOUR JUSTICE!
SINCE 2011

80 M 2011
08537

06.12.2011 S.C. COP'S TEAM SECURITY
S.R.L.

COP'S TEAM SECURITY

81 M 2011
08538

06.12.2011 S.C. OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP S.A.

OMNIASIG

82 M 2011
08539

06.12.2011 S.C. JOY PUB S.R.L. JOY PUB

83 M 2011
08540

07.12.2011 NEGRU SILVIU Life4Care Natural

84 M 2011
08541

07.12.2011 S.C. ARENA GROUP S.A. LYXIT

85 M 2011
08542

07.12.2011 S.C. ARENA GROUP S.A. La vie en rose

86 M 2011
08543

07.12.2011 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. Blueberg

87 M 2011
08544

07.12.2011 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. G GRUNBERG

88 M 2011
08545

07.12.2011 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. NT NEWTEC

89 M 2011
08546

07.12.2011 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. Victronic

90 M 2011
08547

07.12.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. COLINE D'ANGELO

91 M 2011
08548

07.12.2011 S.C. NICPREM IMPEX S.R.L. NP NICPREM

92 M 2011
08549

07.12.2011 S.C. TOPI IMPORT EXPORT
S.R.L.

Tu la puterea a doua 2 you energy
drink

93 M 2011
08550

07.12.2011 S.C. TOPI IMPORT EXPORT
S.R.L.

Tu la puterea a doua 2 you
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94 M 2011
08551

07.12.2011 S.C. LEADER RAMXELA S.R.L. LEADER RAMXELA SECURITY

95 M 2011
08552

07.12.2011 S.C. EUROLINGUA
TRADUCERI S.R.L.

EUROLINGUA

96 M 2011
08553

07.12.2011 ROMASTRU TRADING S.R.L. ATYSAR

97 M 2011
08554

07.12.2011 DAN VARDIE AUTO BEST

98 M 2011
08555

07.12.2011 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

MEŞTER ÎN CASA TA

99 M 2011
08556

07.12.2011 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

OAZA DE ACASĂ

100 M 2011
08557

07.12.2011 UNILEVER NV NEUTRA-BALANCE

101 M 2011
08558

07.12.2011 ARDELEAN MARIUS-CRISTIAN
PONEA MIRCEA

POLYTEX

102 M 2011
08559

07.12.2011 S.C. GLUE CHIM PROD S.R.L.

103 M 2011
08560

07.12.2011 S.C. GLUE CHIM PROD S.R.L. GLUCET

104 M 2011
08561

07.12.2011 S.C. COMRANADO S.R.L. eXtended process monitor - XPM

105 M 2011
08562

07.12.2011 S.C. ALBALACT S.A. MR.FRUPICO

106 M 2011
08563

07.12.2011 DUMITRESCU DORU CAR TAXI
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(210) M 2011 07742
(151) 05.12.2011
(732) STANISLAV SORIN OVIDIU, Str.

Lungă nr. 62, sc. A, et. 4, ap. 13, jud.
Sibiu, 550107, SIBIU ROMANIA 

(540)

Monitorul DE CLUJ

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270510; 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 08363
(151) 02.12.2011
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

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

(540)

SĂLIŞTE

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

29 Conserve din carne, preparate din carne,
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08400
(151) 05.12.2011
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

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

(540)

GRAND CASINO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 12/2011/49

(210) M 2011 08431
(151) 06.12.2011
(732) S.C. CONDEOR NATURAL STIL

S.R.L., Calea Călăraşilor nr. 165, bl.
38, sc. 2, et. 1, ap. 7, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ESPRIT VERT

(591) Culori revendicate:verde, violet
  
(531) Clasificare Viena:030717; 050311;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08465
(151) 02.12.2011
(732) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1

Toranomon, Minato-ku, , TOKYO
JAPONIA 

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

(540)

WINSTON FRESH XSpression

(591) Culori revendicate:argintiu, gri
argintiu, albastru deschis, albastru
închis, albastru

(300) Prioritate invocată:
 /25.10.2011/RU
  
(531) Clasificare Viena:011509; 030716;

250119; 270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08473
(151) 02.12.2011
(732) PREOTEASA MIHAI, Str. Vidin nr.

9, bl. 57, ap. 9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VISION CONSULTING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de consultanţă de management,
consultanţă pentru conducerea afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08458
(151) 02.12.2011
(732) S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.,

Str. Principală nr. 37, sat Mescreag,
jud. Alba, , COMUNA RĂDEŞTI
ROMANIA 

(540)

Pui de Ardeal

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08466
(151) 02.12.2011
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EUROPARKING

(591) Culori revendicate:albastru, negru

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou
36 Afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08459
(151) 02.12.2011
(732) VARCIU LIVIU, Str. Laborator nr.

129, bl. S2A, sc. 1, ap. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CHIRITA LIVIU MIHAI, Str. Vatra
Luminoasă nr. 28, bl. P7, sc. A, et. 6,
ap. 28, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LA JOYA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08460
(151) 02.12.2011
(732) POUR FARHAD REZA, Bld. Unirii

nr. 61, bl. F3, sc. 2, et. 1, ap. 101,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TERRA VITAL

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08467
(151) 02.12.2011
(732) PRIGOANA VASILE SILVIU, Str.

Labirint nr. 84, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

P SMS

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:160111; 270521;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08461
(151) 02.12.2011
(732) CRISTIAN NIŢESCU, Str. Baia

Mare nr. 7, bl. 11, sc. 2, ap. 69, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

Clinica Dr. Niţescu

  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

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

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, de diagnosticare, de laboratoare
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru suturi.
35 Publicitate; promovare produse şi servicii;
campanii publicitare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
import-export, comerţ în general, pentru
produsele specifice claselor 3 şi 10.
39 Transport; de mărfuri şi persoane; transport

special de urgentă tip ambulanţă; ambalare,
depozitare, distribuire de mărfuri; organizare
de călătorii.
41 Educaţie, instruire în domeniul medical.
42 Servicii ştiinţifice - de analiză, cercetare,
creaţie în domeniul sănătăţii, alimentelor şi al
igienei umane.
44 Servicii medicale de toate tipurile:
medicină muncii, medicină de familie,
consultaţii de specialitate, examinări
psihologice, stomatologie, ecografie,
radiologie şi imagistică medicală, servicii
speciale ale unor cabinete, policlinici, clinici,
spitale umane şi veterinare; grijă pentru igienă
şi bunăstare pentru oameni sau animale;
servicii privind activitatea laboratoarelor
medicale, dentare şi veterinare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08462
(151) 02.12.2011
(732) S.C. TEHNIC DARKAFFE S.R.L.,

Calea Baciului nr. 47, Jud. Cluj,
400230, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

daraqua by Darara
  
(531) Clasificare Viena:011515; 260118;

260201; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Filtire şi instalaţii de filtrare a apei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08468
(151) 02.12.2011
(732) S.C. TUAL FAST CHANCE '98

S.R.L., Str.Dobroeşti nr.14, bl.H15,
sc.1, et.8, ap.33, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOCTOR FURSEC

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:080112; 270524;

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

clase:
30 Produse de pariserie şi cofetărie, fursecuri,
prăjituri, checuri, cozonac, pişcoturi,
ciocolată, salam de biscuiţi, nuga, alviţă,
aperitive, napolitane, biscuiţi, jeleuri, rahat,
wafe, turtă dulce.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08474
(151) 02.12.2011
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, Complex Fortuna,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alfredo fresh

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260401;  
(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
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băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08463
(151) 02.12.2011
(732) B A C I U  C A T A L I N

I N T R E P R I N D E R E
INDIVIDUALA, Aleea Căminelor nr.
1, bl. P15A, sc. A, et. 3, ap. 9, Jud.
Argeş, 110291, PITEŞTI ROMANIA

(540)

Laleli

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; fast food,
shaormerie, restaurant; servicii de catering;
servicii de cazare temporară; servicii oferite
de hoteluri; servicii oferite de pensiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08469
(151) 02.12.2011
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

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

(540)

yellow store

(591) Culori revendicate:galben (pantone
109C)

  
(531) Clasificare Viena:050521; 260416;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08464
(151) 02.12.2011
(732) S.C. CABINET DE ORTODONTIE

BARBUR S.R.L., Str. Clujului nr. 65,
Jud. Cluj, 401180, TURDA
ROMANIA 

(540)

CENTRUL ORTODONTIC CLUJ
Garanţia zâmbetului de succes!

(591) Culori revendicate:roz, mov
  
(531) Clasificare Viena:030717; 270501;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08470
(151) 02.12.2011
(732) S.C. TOP FACTORING S.R.L., Str.

Tudor Arghezi, nr. 21, et. 5, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Colombo

(591) Culori revendicate:albastru, grena

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260409;

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

clase:
9 Program de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08471
(151) 02.12.2011
(732) S.C. OLDSIM S.R.L., Str. Mitropolit

Varlaam nr. 26-29, sp. nr. 1-2, spaţiul
situat la parter şi et. 1, judeţul Iaşi,
700197, IAŞI ROMANIA 

(540)

OLDLocks

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
6 Produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08472
(151) 02.12.2011
(732) PREOTEASA MIHAI, Str. Vidin nr.

9, bl. 57, ap. 9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VISION

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

35 Servicii de consultanţă de management,
consultanţă pentru conducerea afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08495
(151) 05.12.2011
(732) S . C .  3 X  M E D I A

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Copacul cu Flori nr. 3A, Judeţul Ilfov,
, DOBROEŞTI ROMANIA 

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

(540)

MY NAILS

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270508;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 12/2011/49

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08496
(151) 05.12.2011
(732) S . C .  I N T E R A C T I O N

COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Vişinilor nr. 19, et. P, ap. 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)

PLURIS FINANCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08483
(151) 05.12.2011
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp Clădire, C4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO 20 YEARS

(591) Culori revendicate:turcoaz (pantone
326 C), negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270711;

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

clase:
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,
echipamente periferice, imprimante), aparate
şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetelor sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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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; caractere tipografice; clişee (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Instalarea, mentenanţa şi repararea
calculatoarelor; servicii de instalaţii şi
reparaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie; referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08497
(151) 05.12.2011
(732) S.C. ROMSYS S.R.L., Str.

Menuetului nr. 12, Bucharest Business
Park, Corp D, et. P&4, sector 1,
013713, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector
2 BUCURESTI

(540)

ROMSYS new frontier group

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
181C, 180C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 08484
(151) 05.12.2011
(732) S.C. MAX PROTECT SECURITY

S.R.L., Str. Kossuth Lajos nr. 22, sc.
A, ap. 4, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

M.P.S.

  
(531) Clasificare Viena:010104; 230125;

240112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; protecţie de corp
personală; agenţii de supraveghere nocturnă;
investigaţii cu privire la persoane dispărute;
servicii de protecţie civilă; servicii de pază şi
protecţie; consultaţii în materie de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08498

(151) 05.12.2011
(732) S.C. ROMSYS S.R.L., Str.

Menuetului nr. 12, Bucharest Business
Park, Corp D, et. P&4, sector 1,
013713, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. BOSTINA SI ASOCIATII
INDUSTRIAL PROPERTY S.R.L.,
Str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector
2 BUCURESTI

(540)

ROMSYS

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
181C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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 08499
(151) 05.12.2011
(732) S.C. CSC EXIM'92 S.R.L., Str.

Golovita nr. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LIVRAM MOMENTE DELICIOASE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Preparate culinare pe bază de carne, peşte,
păsări, vânat, fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte; preparate culinare pe bază de
ouă, lapte şi produse lactate.
30 Preparate culinare pe bază de zahăr, făină
şi cereale; produse de patiserie şi cofetărie;
sosuri (condimente).
43 Servicii de catering şi alimentaţie publică;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08500
(151) 05.12.2011
(732) S.C. CSC EXIM'92 S.R.L., Str.

Golovita nr. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WU XING EXPRESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Preparate culinare pe bază de carne, peşte,
păsări, vânat, fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte; preparate culinare pe bază de
ouă, lapte şi produse lactate.
30 Preparate culinare pe bază de zahăr, făină
şi cereale; produse de patiserie şi cofetărie;
sosuri (condimente).
43 Servicii de catering şi alimentaţie publică;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08485
(151) 05.12.2011
(732) S H A N G H A I  F E I X U N

COMMUNICATION CO., LTD.,
Building 20, 90, HQ Business Park,
4855 Guangfulin Road, Songjiang
District, , SHANGHAI CHINA 

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

(540)
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PHICOMM

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

clase:
9 Antene; modemuri; video-telefoane;
transmiţătoare de semnale electrice; cabluri cu
fibră optică; dispozitive de prelucrare a
datelor; aparate telefonice; memorii pentru
c o m p u t e r e ;  t e l e f o a n e  p o r t a b i l e ;
walkie-talkie-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08486
(151) 05.12.2011
(732) S.C. TEN ON TEN S.R.L., Str. Anul

Revoluţiei 1848 nr. 31, Judeţul Galaţi,
800135, GALAŢI ROMANIA 

(540)

Band of Creators

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08491
(151) 05.12.2011
(732) S.C. VARUNA S S.R.L., Str. Ady

Endre nr. 7, Jud. Timiş, 300175,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

VarunaS

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270509;

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

clase:
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
import-export, distribuţie, administraţie
comercială; publicitate şi reclamă, comerţ
on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08501
(151) 05.12.2011
(732) S.C. CSC EXIM'92 S.R.L., Str.

Golovita nr. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

29 Preparate culinare pe bază de carne, peşte,
păsări, vânat, fructe şi legume conservate,
uscate şi fierte; preparate culinare pe bază de
ouă, lapte şi produse lactate.
30 Preparate culinare pe bază de zahăr, făină
şi cereale; produse de patiserie şi cofetărie;
sosuri (condimente).
43 Servicii de catering şi alimentaţie publică;
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08492
(151) 05.12.2011
(732) S.C. GREEN IDEAS GROUP MTC

S.R.L., Str. Jirului nr. 6, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

Viata este frumoasa!

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08502
(151) 05.12.2011
(732) ALIANTA NATIONALA A

SINDICATELOR BUGETARILOR
SED LEX, Splaiul Independenţei nr.
202A, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Buget+

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:241309; 270502;

290115;  
(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;
crearea şi menţinerea de site-uri web.
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 08493
(151) 05.12.2011
(732) S . C .  A P O L L O  M O D

DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Timişoara nr. 92, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 39, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

FAMILY care kids

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08477
(151) 05.12.2011
(732) S.C. TERRAMOLD S.R.L., Str.

Saulescu nr. 13, et. 3, Judeţul Iaşi,
700010, IAŞI ROMANIA 

(540)

GIOCONDA CENTRU DE
FRUMUSEŢE

(591) Culori revendicate:maro, (pantone
476C), ocru (pantone 7407C)

  
(531) Clasificare Viena:020301; 260418;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08494
(151) 05.12.2011
(732) S . C .  3 X  M E D I A

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Copacul cu Flori nr. 3A, Judeţul Ilfov,
, DOBROEŞTI ROMANIA 

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

(540)

NATURO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08487
(151) 05.12.2011
(732) S.C. I FUTURE NXT S.R.L., Splaiul

Independenţei nr. 319 C, corp A,
mezanin, nr. 2, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

I FUTURE NXT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 08503
(151) 05.12.2011
(732) ALIANTA NATIONALA A

SINDICATELOR BUGETARILOR
SED LEX, Splaiul Independenţei nr.
202A, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SED LEX Alianta Nationala a
Sindicatelor Bugetarilor "SED LEX"

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08488
(151) 05.12.2011
(732) S.C. I FUTURE NXT S.R.L., Splaiul

Independenţei nr. 319 C, corp A,
mezanin, nr. 2, sector 6, 060044,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FUTURE the right step forward

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 08478
(151) 05.12.2011
(732) CORNEL SEMEN, Str. Drumul

Timonierului nr. 5, bl. 104 A, sc. 1,
ap. 33, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GreencarShow

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08479
(151) 05.12.2011
(732) CORNEL SEMEN, Str. Drumul

Timonierului nr. 5, bl. 104 A, sc. 1,
ap. 33, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GreenCarTour
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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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08480
(151) 05.12.2011
(732) CORNEL SEMEN, Str. Drumul

Timonierului nr. 5, bl. 104 A, sc. 1,
ap. 33, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GreenCarEvent

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08481
(151) 05.12.2011
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp Clădire, C4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROJECT: PROGRESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08482
(151) 05.12.2011
(732) S.C. SIVECO ROMANIA S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp Clădire, C4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIVECO Project:Progress

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 261108;

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

clase:
9 Programe pentru calculator, componente
hardware (calculatoare, tastaturi, memorie,

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08504
(151) 05.12.2011
(732) S.C. VINETO PRACTIC S.R.L., Sat

Verneşti, nr. cadastral 190, jud. Buzău,
, COMUNA VERNEŞTI ROMANIA

(540)

2011 A.D. BASILEVS

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020104;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08505
(151) 05.12.2011
(732) S.C. ISRAELI PROTECTION

S.R.L., Str. Iuliu Grozescu nr. 8, ap. 4,
jud.  Timiş ,  ,  TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

ISRAELI PROTECTION

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08506
(151) 05.12.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

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

(540)

MEGA KILL TOX

  
(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; insecticide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08507
(151) 05.12.2011
(732) S.C. CRISTIM 2 PRODCOM

S.R.L., B-dul Bucureştii Noi nr. 140,
sector 1, 78496, 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)

MÂNDRUŢA

(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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08526
(151) 06.12.2011
(732) S.C. ROMFORTUNE S.R.L., Str.

Erou Iancu Nicolae nr. 41 bis I, et. 4,
ap. 8, judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

TRANSILVANIA
  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08533
(151) 06.12.2011
(732) S.C. MERIDIAN TURISM S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 5A,
Judeţul Suceava, , VATRA DORNEI
ROMANIA 

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

(540)

DORNA

  
(531) Clasificare Viena:010105; 020108;

060104; 270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08534
(151) 06.12.2011
(732) S.C. MEDLIFE S.A., Calea Griviţei

nr.365, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

SISTEMUL MEDICAL MedLife

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241324;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
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monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08528
(151) 06.12.2011
(732) S.C. DANI SI DINA S.R.L., Calea

Rahovei nr. 288, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Djiji zu zu original

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  (531) Clasificare Viena:030715; 250119;
270502; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08535
(151) 06.12.2011
(732) MARRIOTT WORLDWIDE

CORPORATION, 10400 Fernwood
Road, 20817, BETHESDA S.U.A.
MARYLAND

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; prezentarea de spectacole
live; pregătirea, găzduirea, conducerea şi
organizarea de concursuri şi competiţii de
bartending; formare practică (demonstraţie);
rezervarea de locuri pentru spectacole; servicii
de cluburi.
43 Servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară; servicii de baruri; restaurant;
bufete expres; cafenele; închiriere de săli de
reuniune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08527
(151) 06.12.2011
(732) Z H E J I A N G  D A H U A

TECHNOLOGY CO., LTD., No.
1187, BIN'AN ROAD, BINJIANG
DISTRICT, , BINJIANG DISTRICT
CHINA 

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

(540)

alhua

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
9 Dispozitive periferice pentru calculator,

monitoare (hardware pentru calculator);
aparate pentru înregistrare video; calculatoare;
camere pentru înregistrare video; aparate
pentru monitorizare electrice; carduri cu
circuit integrat (smart carduri); programe de
operare pentru calculator înregistrate;
instalaţii pentru prevenirea furturilor electrice;
telefoane video.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08530
(151) 06.12.2011
(732) S.C. RIAN CONSULT S.R.L., Str.

Mitropolit Ion Metianu nr. 70, judeţul
Braşov, , ZARNESTI ROMANIA 

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

(540)

RIAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08531
(151) 06.12.2011
(732) TEATRUL MASCA, Bd. Uverturii

nr. 70-72, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ORAŞUL DE SUB ORAŞ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08514
(151) 06.12.2011
(732) S.C. DACRIS IMPEX S.R.L., Str.

Sabinelor nr. 3, judeţul Constanţa,
8700, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

DACRIS Articole de birou & Tipografie

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

 (531) Clasificare Viena:260101; 270508;
270512; 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 curăţare; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine 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
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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
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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;
explozivi; 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
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
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23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, 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; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08508
(151) 06.12.2011
(732) BOCAI ADINA ELENA, Str.

Constantin Brâncoveanu nr. 58, bl. 8,
sc. B, ap. 20, et. 4, jud. Constanţa,
900356, CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

Interetnica

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08520
(151) 06.12.2011
(732) S.C. EUROMONITOR BUSINESS

CONSULTING SERVICES S.R.L.,
Str. Aura Buzescu nr. 58, sector 2,
021966, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONFERINTELE EUROMONITOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Activitpţi de consultare pentru afaceri şi
management, selecţia, recrutarea şi plasarea
forţei de muncă, activităţi de publicitate,
activităţi de studiere a pieţei şi sondaj. 
38 Difuzare de programe radio şi televiziune
; activităţi ale agenţilor de presă.
41 Realizarea de programe radio şi

t e l ev iz iune ,  p roduc ţ i e  de  f i lme
cinematografice şi video; consultanţă pentru
programe de instruire a personalului. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08509
(151) 06.12.2011
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., Bdul Dimitrie
Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et.8,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Airplay 100 Romania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare;  publica ţ i i  electronice
descărcabile; filme TV sau cinematografice
cuprinse în această clasă; dispozitive pentru
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montarea filmelor TV sau cinematografice;
filme pentru înregistrarea sunetelor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee, şi
în special ziare, reviste sau periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio sau de televiziune; înregistrări pe benzi
video (filmare); producţie de filme; închirieri
de filme TV sau cinematografice; proiecţii de
filme TV sau cinematografice; microfilmare;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor sau periodicelor; jocuri on-line într-o

reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08532
(151) 06.12.2011
(732) ASOCIATIA BRAND DEFENDER,

B-dul 15 Noiembrie nr. 90, sc. B, ap.
5, judeţul Braşov, , BRASOV
ROMANIA 

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

(540)

CYBER MONDAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08536
(151) 06.12.2011
(732) S.C. COP'S TEAM SECURITY

S.R.L., Str. Muncel nr. 51, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

DEFENDING YOUR JUSTICE! SINCE
2011

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 090110;

260113; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08516
(151) 06.12.2011
(732) CENTRUL JUDETEAN PENTRU

C O N S E R V A R E A  S I
PROMOVAREA CULTURII
TRADITIONALE TELEORMAN,
Str. Ion Creangă nr. 52-54, Jud.
Teleorman, , ALEXANDRIA
ROMANIA 

(540)

TABĂRA DE ARTA NAIVĂ ZIMNICEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi culturale; prestări servicii
artistice, organizare manifestări artistice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08537
(151) 06.12.2011
(732) S.C. COP'S TEAM SECURITY

S.R.L., Str. Muncel nr. 51, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
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COP'S TEAM SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08515
(151) 06.12.2011
(732) S.C. GIOGIU PROD S.R.L., Str.

Daciei nr. 6A, judeţul Constanţa, ,
M I H A I L  K O GĂL N I C E A N U
ROMANIA 

(540)

PERLA MĂRII APĂ DE MASĂ
CARBOGAZOASĂ

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:011515; 011524;

270502; 290104;  

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

32 Apă de masă carbogazoasă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08529
(151) 06.12.2011
(732) S . C .  S P A RTANI I  TEAM

SECURITY S.R.L., Str. Soldat Ion
Coman nr. 51, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPARTANII TEAM SECURITY

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme pază; montare sisteme de
alarmă auto şi imobile; montare sisteme
electrice antiincendiu; montare sisteme
electronice de control acces şi supraveghere
video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
42 Creare şi menţinere site web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08518
(151) 06.12.2011
(732) MEDICODE S.R.L., Str. Parângului

nr. 2/45, Jud. Mureş, 540357, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

Web Grouper Clasificare on-line pacienţi
în grupe DRG în doar 2 secunde
www.rodrg.ro

(591) Culori revendicate:gri (pantone 422),
roşu (pantone 185), alb, negru

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

clase:
35 Publici tate;promovaredeproduse
şiservicii;gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
management sanitar; servicii de consultanţă în
economie şi în management sanitar; servicii
de consultanţă contabilă; prelucrări şi analiză
de date.
36 Consultanţă financiară; servicii de
consultanţă în finanţarea spitalelor.
41 Educaţie; instruire; organizare de cursuri
de perfecţionare în economie sanitară, în
management sanitar şi în controlling
spitalicesc; divertisment; activităţi sportive şi
culturale.
42 Servicii informatice, elaborare, dezvoltare,
adaptare, implementare de programe de

calculator; crearea şi întreţinerea siteurilor
web; găzduirea siteurilor informatice.
44 Servicii medicale; servicii spitaliceşti;
asistenţă medicală; servicii de îngrijire a
bolnavilor; grijă pentru igienă şi bunăstare
pentru alţi oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08538
(151) 06.12.2011
(732) S.C. OMNIASIG VIENNA

INSURANCE GROUP S.A., Bdul.
Aviatorilor nr. 28, bloc corp B, sector
1, 011862, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

OMNIASIG

(591) Culori revendicate:verde (pantone 348
C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii în domeniul asigurărilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08521
(151) 06.12.2011
(732) CENTRUL MEDICAL EMPATIA

S.R.L., Str. Tofălău nr. 678/W, judeţul
Mureş, 547530, SÂNGEORGIU DE
JOS ROMANIA 

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

(540)

EMPATIA Centrul Medical Empatia

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

  
(531) Clasificare Viena:241313; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08539
(151) 06.12.2011
(732) S.C. JOY PUB S.R.L., Şos. Mihai

Bravu nr. 139-145, bl. D10, sc. C, et.
6, ap. 90, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JOY PUB

  
(531) Clasificare Viena:160104; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08519
(151) 06.12.2011
(732) S.C. EUROMONITOR BUSINESS

CONSULTING SERVICES S.R.L.,
Str. Aura Buzescu nr. 58, sector 2,
021966, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Activităţi de consultare pentru afaceri şi
management, selecţia, recrutarea şi plasarea
forţei de muncă, activităţi de publicitate,
activităţi de studiere a pieţei şi sondaj.
38 Difuzarea de programe radio şi televiziune;
activităţi ale agenţilor de presă
41 Realizarea de programe radio şi
t e l ev i z iune ;  p roduc ţ i e  de  f i lme
cinematografice şi video; consultanţă pentru
programe de instruire a personalului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08522
(151) 06.12.2011
(732) S.C. COLISEUM S.A., Str. Împăratul

Traian nr. 115, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

COLISEUM LOGISTICS &
DISTRIBUTION

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260205;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08523
(151) 06.12.2011
(732) S.C. ARGOMEDIA S.R.L., Str.

Vasile Pogor nr. 6, judeţul Iaşi,
700110, IAŞI ROMANIA 

(540)

SHAPE COLORS argo

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08517
(151) 06.12.2011
(732) S.C. AUTOSERVICE PASTRAV

S.R.L., Sat Sfântu Ilie, Str. Vilelor nr.
272, Jud. Suceava, , COMUNA
ŞCHEIA ROMANIA 

(540)

Santa Fe PENSIUNE

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:010105; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08510
(151) 06.12.2011
(732) S.C. SMAHV SECURITY S.R.L.,

Nr. 7, jud. Arad, 317210, MACEA
ROMANIA 

(540)

S.M.A.H.V SECURITY

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:010104; 030716;

090110; 240115; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08511
(151) 06.12.2011
(732) CRISS ACTUAL S.R.L., B-dul

Alexandru Lăpuşneanu nr. 64, bl.LE8,
sc. B, et. 2, ap. 27, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
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EVELYNE KIDS STORE

(591) Culori revendicate:negru, mov

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a articolelor de
îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, articole
pentru copii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08512
(151) 06.12.2011
(732) S.C. SENIOR MEDCENTER

S.R.L., Str. Vlad Ţepeş nr. 14, jud.
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

SENIOR MEDCENTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Case de asistenţă medicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08513
(151) 06.12.2011
(732) FEDERATIA ROMANA DE

AUTOMOBILISM SPORTIV, P-ţa
Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4,
camera 307, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Campionatul National de Drift

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08524
(151) 06.12.2011
(732) SILION MAGDALENA, Aleea

Parva nr. 5, bl. D23B, sc. G, et. 3, ap.
67, sector 6, 061942, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VITALIS CONSULTING PROJECT Et
COST MANAGEMENT in Construction

(591) Culori revendicate:mov
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(531) Clasificare Viena:260409; 260418;
270509; 270515; 290105;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 08525
(151) 06.12.2011
(732) S.C. HERUS ELECTRIC S.R.L.,

B-dul Energeticienilor nr. 13-15,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

H HERUS ELECTRIC Furnizor
materiale electrice

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:140110; 260118;

270515; 290112;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.
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.
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
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clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08540
(151) 07.12.2011
(732) NEGRU SILVIU, Şos. Dobroieşti nr.

47, bl. B, sc. 1, ap. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Life4Care Natural

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08541
(151) 07.12.2011
(732) S.C. ARENA GROUP S.A., Str.

Ştefan Mihăileanu nr. 31, sector 2,
024022, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LYXIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08542
(151) 07.12.2011
(732) S.C. ARENA GROUP S.A., Str.

Ştefan Mihăileanu nr. 31, sector 2,
024022, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

La vie en rose

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

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08552
(151) 07.12.2011
(732) S.C. EUROLINGUA TRADUCERI

S.R.L., Calea Victoriei nr. 52, et. 1,
ap. 14, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EUROLINGUA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08553
(151) 07.12.2011
(732) ROMASTRU TRADING S.R.L.,

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

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

(540)

ATYSAR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanaţă activă candesartan.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08543
(151) 07.12.2011
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., Str.

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35, sc.
A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Blueberg

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260106; 270511;

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

clase:
8  Cuţite, furculiţe şi linguri; aparate de ras.
9 Produse de cântărire, de măsurare, aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; maşini
de calculat.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
coacere, de producererea vaporilor; de
refrigerare, de uscare, de ventilare.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
materiale din plastic.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08554
(151) 07.12.2011
(732) DAN VARDIE, Str. Dr. Grigore

Romniceanu, nr. 19-21, et. 3, ap. 5,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTO BEST

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:241517; 260118;

270509; 290101;  
(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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun; cărţi de joc.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte

băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08544
(151) 07.12.2011
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., Str.

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35, sc.
A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

G GRUNBERG

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260416;

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

clase:
8 Cuţite, furculiţe şi linguri; aparate de ras.
9 Produse de cântărire, de măsurare, aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; maşini
de calculat.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
coacere, de producerea vaporilor; de
refrigerare, de uscare, de ventilare.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
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21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; perii (cu excepţia pensulelor);
sticlărie, porţelan.
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 08546
(151) 07.12.2011
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., B-dul

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35, sc.
A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Victronic

(591) Culori revendicate:alb, auriu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Cuţite, furculiţe şi linguri; aparate de ras.
9 Produse de cântărire; de măsurare; aparate
pentru înregistrarea,  transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor, maşini
de calculat.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
coacere, de producere a vaporilor, de
refrigerare, de uscare, de ventilare.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,

înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, sticlărie sau porţelan.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08547
(151) 07.12.2011
(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)

COLINE D'ANGELO

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 7484 C), bej (pantone 7509
C), verde deschis (pantone 347 C),
roşu (pantone 185 C), galben (pantone
129 C), verde-muştar (pantone 398 C),
cărămiziu (pantone 180C), bordo
(pantone 483 C)

  
(531) Clasificare Viena:060704; 070108;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08555
(151) 07.12.2011
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202 B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

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

(540)

MEŞTER ÎN CASA TA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Emisiuni televizate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08548
(151) 07.12.2011
(732) S.C. NICPREM IMPEX S.R.L., Str.

Răcari nr. 5, Hala Producţie, parter,
corp 51A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NP NICPREM

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
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extinctoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 08545
(151) 07.12.2011
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., Str.

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35, sc.
A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NT NEWTEC

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
8 Cuţite, furculiţe şi linguri; aparate de ras.
14 Ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.

20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
materiale din plastic.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; perii (cu excepţia pensulelor);
sticlărie, porţelan.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08556
(151) 07.12.2011
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202 B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

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

(540)

OAZA DE ACASĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Emisiuni televizate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08549
(151) 07.12.2011
(732) S.C. TOPI IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Timiş nr. 6, Judeţul
Vâlcea,  240275,  RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

Tu la puterea a doua 2 you energy drink

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;

290112;  
(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; băuturi
energizante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor a produselor din clasa 32 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08562
(151) 07.12.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

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

(540)

MR.FRUPICO
(591) Culori revendicate:albastru închis,

galben, roşu, verde, mov, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:030114; 080119;

260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI nr. 12/2011/49

(210) M 2011 08550
(151) 07.12.2011
(732) S.C. TOPI IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Timiş nr. 6, Judeţul
Vâlcea,  240275,  RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

Tu la puterea a doua 2 you

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;

290112;  
(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; băuturi
energizante.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08557
(151) 07.12.2011
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013,

AL ROTTERDAM NETHERLANDS
(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)

NEUTRA-BALANCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru a fi folosite la spălat; preparate sub
formă de balsam pentru ţesături (fabric
conditioning preparations), preparate pentru a
face ţesăturile moi (fabric softeners);
preparate pentru îndepartarea petelor;
preparate deodorizante si de împrospătare
pentru a fi folosite pe îmbracaminte si textile;
săpunuri de avivare (soaps for brightening
textiles); preparate pentru spălarea manuală a
hainelor si materialelor textile; apret;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
si şlefuire; preparate pentru spălarea vaselor;
lichide de spălare (washing-up liquids);
şervetele impregnate cu preparate si substanţe
pentru curăţare şi lustruire; săpunuri;
preparate pentru spălarea mâinilor si a
corpului; produse de parfumerie; apă de
toaletă; produse după ras (after shave); apă de
colonie; uleiuri esenţiale; deodorante si
antiperspirante; preparate pentru îngrijirea
scalpului si a părului; şampoane si balsamuri
(conditioners); coloranţi pentru păr; produse
pentru coafură; pastă de dinţi; apă de gură
pentru uz nemedical; preparate pentru
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îngrijirea gurii şi a dinţilor; preparate de
toaletă nemedicamentoase; preparate pentru
baie si pentru duş; preparate pentru îngrijirea
pielii; uleiuri, creme, unguente, tonice si
loţiuni pentru piele; preparate pentru bărbierit;
preparate pre-ras si după ras; preparate pentru
depilare; preparate pentru bronzare si pentru
protecţie împotriva soarelui; cosmetice;
preparate pentru machiaj si pentru
îndepărtarea machiajului; vaselină (petroleum
jelly); preparate pentru îngrijirea buzelor;
pudra de talc; vată, beţisoare cu vată;
şervetele, batistuţe sau tampoane de uz
cosmetic (cosmetic pads, tissues or wipes);
şervetele, batistuţe sau tampoane de curăţire
impregnate sau pre-umezite (pre-moistened or
impregnated cleansing pads, tissues or wipes);
măşti de frumuseţe, pachete faciale (facial
packs); săpun medicinal; săpunuri si geluri
dezinfectante; preparate pentru curăţare,
îngrijire, înfrumuseţare si tratamentul pielii,
scalpului şi părului.
5 Dezinfectante; preparate igienice; preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, insectelor si
animalelor dăunătoare; fungicide; germicide;
bactericide; paraziticide; algicide; insecticide;
preparate pentru distrugerea buruienilor;
deodorante, altele decât cele pentru uz
personal; preparate pentru împrospătarea
aerului; preparate pentru combaterea
insectelor (insect repellents); produse
antiseptice; materiale de curăţire impregnate
cu dezinfectante; dezinfectante (altele decât
săpunurile dezinfectante) pentru uz casnic;
dezinfectante impregnate in şervetele.
16 Produse de unică folosinţă pentru sugari şi
copii, scutece de unică folosinţă sau scutece,
garnituri scutec de unică folosinţă (disposable
diaper lines); scutece chilot realizate în
principal din hârtie (training pants made
primarily of paper), batistuţe si şerveţele de
unică folosinţă (disposable wipes and tissues).
21 Materiale si instrumente ne-electrice, toate
pentru a fi folosite in scopuri de curăţare;

cârpe (cloth) de curăţare, de ştergere a prafului
si de lustruire; cârpe impregnate de curăţare,
de ştergere a prafului, de lustruire; dispozitive
de distribuire (dispensing device); perii;
tampoane (pads) pentru degresare sau pentru
curăţare; bureţi si raclete de curăţire
(squeegees)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08563
(151) 07.12.2011
(732) DUMITRESCU DORU, Str. 9 Mai,

bl. 8, sc. A, ap. 2, Jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

CAR TAXI

  
(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; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08558
(151) 07.12.2011
(732) ARDELEAN MARIUS-CRISTIAN,

Cal. Sever Bocu, bl. C2, sc. A, et. 2,
ap. 6, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(732) PONEA MIRCEA, Şos. Pantelimon
nr. 326, bl. D2, sc. A, et. 12, ap. 47, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POLYTEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import; regruparea în avantajul
terţilor a corturilor industriale şi materiale
pentru acestea (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08551
(151) 07.12.2011
(732) S.C. LEADER RAMXELA S.R.L.,

Str. Tulcei nr. 2A, Judeţul Constanţa,
, SAT TARIVERDE ROMANIA 

(540)

LEADER RAMXELA SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:020108; 230125;

240112; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08559
(151) 07.12.2011
(732) S.C. GLUE CHIM PROD S.R.L.,

Str. Someşul Rece nr. 1195 A, judeţul
Cluj, 3447, GILĂU ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260205; 261113;

290113;  
(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.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută, metale sub formă

de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08560
(151) 07.12.2011
(732) S.C. GLUE CHIM PROD S.R.L.,

Str. Someşul Rece nr. 1195 A, judeţul
Cluj, 3447, GILĂU ROMANIA 

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

(540)

GLUCET

  
(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.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
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decoraţiuni, tipografie şi artă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08561
(151) 07.12.2011
(732) S.C. COMRANADO S.R.L., Aleea

Drumul Cornesului nr. 31 M, Judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

eXtended process monitor - XPM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Program software destinat achiziţiei de date
şi transmiterii lor la distanţă, într-un punct
central (dispecerat).

˜˜˜˜˜˜˜
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Referitor depozit reglementar M 2011/08197 publicat in BOPI 11 Cereri Marci din data de

24.11.2011 s-a constatat o eroare in ceea ce priveste publicarea  elementului l figurativ si

data de depozit fiind 30.11.2011. S-a trimis solicitantului o noua notificare si s-a facut

corectura in baza de date . Elementul figurativ corect este dupa cum urmeaza:




