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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 12/2011/saptamana 50
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07309
08.12.2011 S.C. DR FISH CENTER S.R.L. Dr. Fish center

2 M 2011
08289

12.12.2011 S.C. INDUSTRIAL INSTAL
S.R.L.

proCALOR

3 M 2011
08564

08.12.2011 S.C. SUN-TUR S.R.L. Sun Salt

4 M 2011
08565

08.12.2011 S.C. FAVORIT S.A. BODOC

5 M 2011
08566

08.12.2011 LAIXIN IMPEX S.R.L. DELUXE

6 M 2011
08567

08.12.2011 TERMOSANITAS 2000 S.R.L. FOTOLII PUF

7 M 2011
08568

08.12.2011 ŢICOI SILVIU ILAW

8 M 2011
08569

08.12.2011 S.C. TECK S.R.L. TECK

9 M 2011
08570

08.12.2011 S.C. INSTAL IMPEX S.R.L. heko

10 M 2011
08571

08.12.2011 S.C. VALVIS HOLDING S.A. AC - AQUA

11 M 2011
08572

08.12.2011 S.C. VALVIS HOLDING S.A. AQUA

12 M 2011
08573

08.12.2011 S.C. CARPATHIAN SPRINGS
S.A.

AQUA SPRINGS

13 M 2011
08574

08.12.2011 RINDFLEISCH KARL HEINZ Sathmarer Oktoberfest

14 M 2011
08576

08.12.2011 AGENTIA METROPOLITANA
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA BRASOV

Ţara Bârsei

15 M 2011
08577

08.12.2011 S.C. DOG PROTECTION S.R.L. DOG PROTECTION

16 M 2011
08578

08.12.2011 RAITARU IONUT DANIEL TV SUD

17 M 2011
08579

08.12.2011 S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.

18 M 2011
08580

08.12.2011 S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.
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19 M 2011
08581

08.12.2011 S.C. CASA BARAJ S.R.L. CASA BARAJ

20 M 2011
08582

08.12.2011 S.C. CASA BARAJ S.R.L. SKI ARENA SEMENIC

21 M 2011
08583

08.12.2011 S.C. MARIO FAST S.R.L. CRISPY HOUSE

22 M 2011
08584

08.12.2011 S.C. ARMAND CONSULTING
S.R.L.

ARMAND ENERGY

23 M 2011
08585

08.12.2011 S.C. NOVALISO CLUB RBM
S.R.L.

IZZY BIZZY

24 M 2011
08587

08.12.2011 BĂLU DRAGOŞ VICTOR CREATIVELY YOURS, EKARIOKA

25 M 2011
08588

08.12.2011 BĂLU DRAGOŞ VICTOR ecoriders use your power

26 M 2011
08589

08.12.2011 BĂLU DRAGOŞ VICTOR donna del arte be like..yourself

27 M 2011
08590

08.12.2011 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

SAVANA GLOSSY

28 M 2011
08591

08.12.2011 S.C. ROPHARMA S.A. BIOFLEXIN TONIC

29 M 2011
08592

08.12.2011 S.C. ROPHARMA S.A. BIOVEN TONIC

30 M 2011
08593

08.12.2011 S.C. ROMTELECOM S.A. photo home

31 M 2011
08594

08.12.2011 S.C. FLEBOMED S.R.L. FLEBOMED

32 M 2011
08595

08.12.2011 EDENRED Ticket Restaurant Plus

33 M 2011
08596

08.12.2011 COTELEA INA CONTACTUS

34 M 2011
08597

08.12.2011 S.C. POLICOLOR S.A. KLAR COATINGS

35 M 2011
08598

08.12.2011 S.C. POLICOLOR S.A. KLAR INDUSTRY

36 M 2011
08599

08.12.2011 RAUTARUUKKI OYJ DOCTORUL ACOPERIŞ

37 M 2011
08600

08.12.2011 BASF AGRO TRADEMARKS
GMBH

COSMOS

38 M 2011
08601

08.12.2011 ASOCIATIA MAREA LOJA
NATIONALA DIN ROMANIA

M.L.N.R. MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ
DIN ROMÂNIA
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39 M 2011
08602

08.12.2011 VOIA STEFANIA Q d 9 Quoi de Neuf

40 M 2011
08603

08.12.2011 ASOCIATIA CLUBUL
ROMANO-ARAB DE CULTURA
SI PRESA

Clubul Romano-Arab de Cultura si
Presa

41 M 2011
08604

08.12.2011 S.C. CONTABILUL TAU S.R.L. Contabilul Tău ENICĂ & ASOCIAŢII
www.contabilultau.com.ro

42 M 2011
08605

09.12.2011 S.C. FOX COM SERV S.R.L. CÂRNAŢI SÂRBEŞTI

43 M 2011
08606

09.12.2011 S.C. FOX COM SERV S.R.L. SÂRBESC

44 M 2011
08607

09.12.2011 PETRE ANA NADIA Dental studio

45 M 2011
08608

09.12.2011 S.C. FIRE BREAKING NEWS
S.R.L.

Naşul.TV

46 M 2011
08609

09.12.2011 ILIE LAURENTIU-THEODOR PASIUNE PENTRU GĂTIT

47 M 2011
08610

09.12.2011 S.C. ADALIN S.R.L. IL CONTE

48 M 2011
08611

09.12.2011 S.C. ILEX COM S.R.L. ILEX

49 M 2011
08612

09.12.2011 S.C. EUFORIA SHOP S.R.L. eGo-tech

50 M 2011
08613

09.12.2011 S.C. PERFECT CENTURY
S.R.L.

JABO

51 M 2011
08614

09.12.2011 UNGUREANU VOINEA PĂMÂNT RODITOR

52 M 2011
08615

09.12.2011 INSTITUTUL ECONOMIC
ROMAN

INVESTITORI ÎN OAMENI

53 M 2011
08616

09.12.2011 S.C. TIKI TOURISM CENTER
S.R.L.

VACANTA MEA
www.evacantamea.ro

54 M 2011
08617

09.12.2011 BRINDUSA CALIN B Energy Body & Mind Fitness

55 M 2011
08618

09.12.2011 UNIVERSITATEA STEFAN CEL
MARE DIN SUCEAVA

RADIO USV

56 M 2011
08619

12.12.2011 S.C. CUGET LIBER S.A. EDITURA DOBROGEA

57 M 2011
08620

09.12.2011 FARZAT SAMIR PARTY YOYO
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58 M 2011
08621

09.12.2011 S.C. IME INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

CARD BLUE

59 M 2011
08622

09.12.2011 S.C. FOTBAL CLUB BRASOV
S.A.

F.C. BRAŞOV

60 M 2011
08623

09.12.2011 S.C. FOTBAL CLUB BRASOV
S.A.

STEAGU

61 M 2011
08624

09.12.2011 S.C. FOTBAL CLUB BRASOV
S.A.

STEAGU ROŞU

62 M 2011
08625

09.12.2011 S.C. FOTBAL CLUB BRASOV
S.A.

FOTBAL CLUB BRAŞOV ROMÂNIA

63 M 2011
08626

09.12.2011 S.C. DACIA PLANT S.R.L. BRÂNCA URSULUI

64 M 2011
08627

14.12.2011 S.C. REAL INTERNATIONAL
SECURITY DIVISION S.R.L.

REAL INTERNATIONAL SECURITY
DIVISION

65 M 2011
08630

13.12.2011 S.C. KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA S.A.

KB TOAST Karamolegos Bakery

66 M 2011
08631

09.12.2011 S.C. KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA S.A.

KB TOAST Karamolegos Bakery

67 M 2011
08632

09.12.2011 S.C. KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA S.A.

KB TOAST Karamolegos Bakery
miez toast

68 M 2011
08633

09.12.2011 S.C. KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA S.A.

miez toast

69 M 2011
08634

09.12.2011 S.C. KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA S.A.

KB TOAST Karamolegos Bakery

70 M 2011
08635

09.12.2011 S.C. KARAMOLEGOS BAKERY
ROMANIA S.A.

KB TOAST Karamolegos Bakery

71 M 2011
08636

13.12.2011 S.C. ARTERIMPEX S.R.L. Benedek Felejthetetlen izek!

72 M 2011
08637

14.12.2011 LUPU TRAIAN AMICII

73 M 2011
08638

12.12.2011 CIHAN OZDEMIR Elegance pour tous

74 M 2011
08640

12.12.2011 JAPAN TOBACCO INC. MORE

75 M 2011
08641

12.12.2011 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. EXPO CASA MEA

76 M 2011
08642

12.12.2011 S.C. ROMPAK S.R.L. Prietenul Brutarului
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77 M 2011
08643

12.12.2011 S.C. ROMPAK S.R.L. Baker's friend

78 M 2011
08644

12.12.2011 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. PRODUS ROMÂNESC

79 M 2011
08645

12.12.2011 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. Panipan

80 M 2011
08646

12.12.2011 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. Delgusto

81 M 2011
08647

12.12.2011 S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L. Gustopan

82 M 2011
08648

12.12.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

Romani de maserie

83 M 2011
08649

12.12.2011 S.C. BIROUL DE TRANZACTII
SI COMERT BTC S.R.L.

Reflex

84 M 2011
08650

12.12.2011 S.C. BIROUL DE TRANZACTII
SI COMERT BTC S.R.L.

Termo Vector

85 M 2011
08651

12.12.2011 S.C. MONDO TUDOR
INTERMED S.R.L.

KUIB RESTAURANT

86 M 2011
08652

12.12.2011 S.C. MONDO TUDOR
INTERMED S.R.L.

COMPLEXUL PIATRA ŞOIMULUI

87 M 2011
08653

12.12.2011 S.C. COSMETIC PLANT
PRODCOM S.R.L.

greenstem

88 M 2011
08654

12.12.2011 S.C. SURUB TRADE S.R.L. surubTRADE

89 M 2011
08655

12.12.2011 S.C. SURUB TRADE S.R.L. surubTRADE

90 M 2011
08656

12.12.2011 DIACONU NICOLETA SANOBERRY frozen yogurt Dietetic
Healthy Delicious

91 M 2011
08657

12.12.2011 S.C. DEN SECURITY
SOLUTION S.R.L.

D.S.S. SECURITY

92 M 2011
08658

12.12.2011 S.C. DEN SECURITY
SOLUTION S.R.L.

DEN SECURITY SOLUTION

93 M 2011
08659

12.12.2011 MOROIANU GEAMĂN ADRIAN
TUDOR

NE PASĂ DE PLOIEŞTI !

94 M 2011
08660

12.12.2011 S.C. EMON ELECTRIC S.A. EMON ENERGIE PUR SI SIMPLU

95 M 2011
08661

12.12.2011 S.C. IRENE S.R.L. MAGIC

96 M 2011
08662

12.12.2011 S.C. COSMO PHARM S.R.L. Q10 ULTRA UBIQUINOL
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97 M 2011
08663

12.12.2011 S.C. COSMO PHARM S.R.L. Q10 MEGA UBIQUINOL

98 M 2011
08664

12.12.2011 S.C. TRIGONOMETRIX S.R.L. Grifo

99 M 2011
08665

12.12.2011 S.C. ALBALACT S.A. Rarăul ROUA DIMINEŢII

100 M 2011
08666

12.12.2011 S.C. ALBALACT S.A. ZUZU iaurt.Mai cu viaţă!

101 M 2011
08667

12.12.2011 S.C. ALBALACT S.A. Rarăul MAGIA CUPTORULUI

102 M 2011
08668

12.12.2011 S.C. ALBALACT S.A. Rarăul SAVOAREA NATURII

103 M 2011
08669

12.12.2011 S.C. ALBALACT S.A. ROUA DIMINEŢII Rarăul Brânză de
vaci Moldoviţa

104 M 2011
08670

12.12.2011 AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

MATCA PARTENERIAT PENTRU
BUNĂSTARE

105 M 2011
08671

12.12.2011 AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

MATCA

106 M 2011
08672

12.12.2011 AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

MATCA

107 M 2011
08673

12.12.2011 AUR ASOCIATIA NATIONALA A
SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE

MATCA PARTENERIAT PENTRU
BUNĂSTARE

108 M 2011
08674

12.12.2011 STEFANESCU ROXANA Spring Dental

109 M 2011
08675

12.12.2011 HODORONC-TRONC
PRODUCTION S.R.L.

Top Rusinica

110 M 2011
08676

12.12.2011 HODORONC-TRONC
PRODUCTION S.R.L.

Dezbracatu'

111 M 2011
08677

12.12.2011 HODORONC-TRONC
PRODUCTION S.R.L.

Pustiu

112 M 2011
08678

12.12.2011 HODORONC-TRONC
PRODUCTION S.R.L.

Bebeluse

113 M 2011
08679

12.12.2011 HODORONC-TRONC
PRODUCTION S.R.L.

Mistreţu

114 M 2011
08680

12.12.2011 VASILESCU MARIA CRISTINA International Blue Shah

115 M 2011
08681

12.12.2011 S.C. CHOCOLATE
ADVENTURE S.R.L.

cioco fiesta
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116 M 2011
08682

12.12.2011 S.C. YOUNIQUE ADVISERS
S.R.L.

Younique Advisers

117 M 2011
08683

12.12.2011 S.C. INTELLIGENCE BUSINESS
MEDIA S.R.L.

Finanţiştii

118 M 2011
08684

13.12.2011 LUPEI BENIAMIN FASHION SPIRIT FOR YOU

119 M 2011
08685

13.12.2011 S.C. BOOKLET S.R.L. BOOKLET

120 M 2011
08687

13.12.2011 S.C. ALICAT CONSULTING
S.R.L.

TOTEM

121 M 2011
08688

13.12.2011 SERBAN ZILISTEANU Bunicu' Şerban

122 M 2011
08689

13.12.2011 S.C. BEST MANPOWER
SOLUTIONS S.R.L.

Agenţia de Bone

123 M 2011
08690

13.12.2011 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

Unirea. Pentru Fericirea facuta
acasa

124 M 2011
08691

13.12.2011 S.C. STARCOM MEDIAVEST
GROUP S.R.L.

Scaneaza si castiga!

125 M 2011
08692

13.12.2011 S.C. STARCOM MEDIAVEST
GROUP S.R.L.

Scan and win!

126 M 2011
08693

13.12.2011 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

Fritella

127 M 2011
08694

13.12.2011 S.C. ORKLA FOODS ROMANIA
S.A.

LA CAZAN!

128 M 2011
08696

13.12.2011 S.C. CONTEXPERT TRAINING
S.R.L.

HLB Academy Romania

129 M 2011
08697

13.12.2011 S.C. BIOFUEL ENERGY S.R.L. BIOGERM ULEI DIN GERMENI DE
PORUMB SA FII TU SANATOS !

130 M 2011
08698

13.12.2011 S.C. BIOFUEL ENERGY S.R.L. BIF BIOFUEL ENERGY

131 M 2011
08699

13.12.2011 STANESCU IONUT RUDI
STANESCU LIUBA
DEMIT SEBASTIAN ANDREI

S BET C SPORT BET CHALLENGE
PARIURI SPORTIVE JOACA CA UN
CAMPION. ACCEPTA
PROVOCAREA LA CELE MAI
BUNE COTE. JOACA PE CELE MAI
BUNE COTE. PARIAZA PE CELE
MAI BUNE COTE. O PROVOCARE
PENTRU TINE

132 M 2011
08700

13.12.2011 S.C. ROMFORTUNE S.R.L. APA TRANSILVANIA
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133 M 2011
08701

13.12.2011 S.C. ROMFORTUNE S.R.L. TRANSILVANIA RESORT

134 M 2011
08702

13.12.2011 S.C. GRIZZLY SECURITY
S.R.L.

GRIZZLY SECURITY

135 M 2011
08703

13.12.2011 TANASE VASILE VALENTIN MIKOMI SPORTS

136 M 2011
08704

13.12.2011 DUMITRESCU DORU IOAN MAESTRU MASTER MAÎTRE
SOMELIER EMERIT EMERITUS
SOMMELIER

137 M 2011
08705

13.12.2011 S.C. RENDER INTERNATIONAL
S.R.L.

PRODUSE SANATOASE

138 M 2011
08706

13.12.2011 S.C. MS
ISOROMCERTIFICATION S.R.L.

ISOROMCERTIFICATION

139 M 2011
08707

13.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS BETS

140 M 2011
08708

13.12.2011 S.C. URBAN BUSINESS S.R.L. epic business human strategy

141 M 2011
08709

13.12.2011 CIOLACOV GHEORGHE Free-P2-Rista

142 M 2011
08710

13.12.2011 CIOLACOV GHEORGHE Mrs. D & Funky Dr. G

143 M 2011
08711

13.12.2011 ALLIANCE UNICHEM IP
LIMITED

Alliance Healthcare

144 M 2011
08712

13.12.2011 ASOCIATIA VICTIMELOR
ACCIDENTELOR
RUTIERE-A.S.V.A.R

ASFALT ÎNSÂNGERAT

145 M 2011
08713

13.12.2011 ASOCIATIA VICTIMELOR
ACCIDENTELOR
RUTIERE-A.S.V.A.R

STOP ACCIDENTELOR! VIATA
ARE PRIORITATE

146 M 2011
08714

13.12.2011 ASOCIATIA VICTIMELOR
ACCIDENTELOR
RUTIERE-A.S.V.A.R

LACRIMA RUTIERĂ

147 M 2011
08715

13.12.2011 ASOCIATIA VICTIMELOR
ACCIDENTELOR
RUTIERE-A.S.V.A.R

Asociaţia Victimelor Accidentelor
Rutiere - A.S.V.A.R.

148 M 2011
08716

13.12.2011 CIOABA ALEXANDRU KEYPRODUCTS.RO

149 M 2011
08717

13.12.2011 S.C. SMART PROTECT
SERVICIU EXTERN S.R.L.

SMART PROTECT SERVICIU
EXTERN Protectie Eficienta si
Inteligenta

150 M 2011
08718

13.12.2011 S.C. SETRIO SOFT S.R.L. mybiz
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151 M 2011
08720

14.12.2011 S.C. GREBCOM S.R.L. DULCEATA SMOCHINE de Sviniţa

152 M 2011
08721

14.12.2011 S.C. KESBRO IMPEX S.R.L. K.B.S. KESBRO SECURITY

153 M 2011
08722

14.12.2011 ILIE POTECARU VÂRTUTEA URSULUI

154 M 2011
08723

14.12.2011 S.C. INVICTA S.R.L. Belatriz.ro

155 M 2011
08724

14.12.2011 S.C. TOPI IMPORT EXPORT
S.R.L.

you 2 Tu la puterea a doua

156 M 2011
08725

14.12.2011 S.C. TOPI IMPORT EXPORT
S.R.L.

you 2 Tu la puterea a doua energy
drink

157 M 2011
08726

14.12.2011 S.C. BENDKOPP ELECTRO
S.R.L.

Pasul câştigător!

158 M 2011
08727

14.12.2011 PANAIT MIHAELA MAYA TRAVEL

159 M 2011
08728

14.12.2011 DANCIULESCU MIHAI
CONSTANTIN
POHOATA AURA GABRIELA
BOTEZATU THEODOR
ALEXANDRU
MUNEAN ROBERT COSTIN
GURAU CATALIN

STEELBORN

160 M 2011
08729

14.12.2011 S.C. CIOCHIU MEDIA S.R.L. micapi ANUNTURI DE BANI GATA

161 M 2011
08730

14.12.2011 RACZ CSABA PAL MAREA LOJĂ A TRANSILVANIEI

162 M 2011
08731

14.12.2011 S.C. COFFEEMAKERS S.R.L. CUCURIGU

163 M 2011
08732

14.12.2011 COSTEA MIHAI ALEXANDRU LIBERATY

164 M 2011
08733

14.12.2011 S.C. ALCOVIN S.R.L. VINURI DE MĂCIN

165 M 2011
08735

14.12.2011 MURGIA ANDREA Detergenţi Vrac Splendido.it

166 M 2011
08736

14.12.2011 BALINT IOSIF Puterea revigorantă a naturii

167 M 2011
08737

14.12.2011 SORANA STANCA United Broker Insurance
Reinsurance

168 M 2011
08738

14.12.2011 S.C. KAPITAL S.R.L. FINANTARE.RO



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI  nr. 12/2011/50

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

10

169 M 2011
08739

14.12.2011 S.C. ANGELIS S.R.L. SR SOPHIA DE ROMANIA

170 M 2011
08740

14.12.2011 S.C. SUCCES NIC COM S.R.L. Calitatea spune totul. Succes
BETON

171 M 2011
08741

14.12.2011 INTREPRINDERE INDIVIDUALA
ANDREI DANUT GHEORGHE

PENSIUNEA ANDREAS

172 M 2011
08742

14.12.2011 S.C. DUCTIL TECH S.R.L. DUCTIL TECH

173 M 2011
08743

14.12.2011 STEFAN IULIAN-LAURENTIU INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE
JUDICIARĂ ROMANIA

174 M 2011
08744

14.12.2011 POPA MIRCEA NAUTICA MAGAZINE

175 M 2011
08745

14.12.2011 POPA MIRCEA EXPO NAUTICA

176 M 2011
08746

14.12.2011 POPA MIRCEA CLUB NAUTICA

177 M 2011
08747

14.12.2011 POPA MIRCEA TIRE HOUSE

178 M 2011
08749

14.12.2011 S.C. AIMS SERVICES S.R.L. aims hr outsourcing
PURPOSEFULLY RELIABLE

179 M 2011
08750

14.12.2011 S.C. AIMS HUMAN CAPITAL
ROMANIA S.R.L.

aims ARTISANS OF COMMON
PURPOSE

180 M 2011
08751

14.12.2011 S.C. FIRST INVEST BUSINESS
S.R.L.

Stratosphere STR by Chevalet

181 M 2011
08752

14.12.2011 METIU ION ECODIALOGICA

182 M 2011
08753

14.12.2011 S.C. N S DEFENCE S.R.L. N.S. DEFENCE

183 M 2011
08754

14.12.2011 S.C. ISTIR BODY S.R.L. CASA PRAHOVEANULUI
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(210) M 2011 07309
(151) 08.12.2011
(732) S.C. DR FISH CENTER S.R.L., Str.

Iasomiei nr. 9, Bl. O1, ap. 9, judeţul
Galaţi, , GALAŢI ROMANIA 

(540)

Dr. Fish center

(591) Culori revendicate:mov, verde
(531) Clasificare Viena:030907; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Întreţinere corporală prin intermediul
peştişorilor Garra Rufa.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08289
(151) 12.12.2011
(732) S.C. INDUSTRIAL INSTAL S.R.L.,

Str. Cap. N Mihai nr. 6, bl. D6, et. 1,
ap. 3, Jud. Ilfov, 077160, POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

proCALOR

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011515;

150717; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08588
(151) 08.12.2011
(732) BĂLU DRAGOŞ VICTOR, Str.

Drumul Taberei nr. 25, bl. Z48, sc. 1,
et. 9, ap. 55, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ecoriders use your power

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 375 C), verde deschis
(pantone 355 C), negru (pantone
process black C)
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  (531) Clasificare Viena:050311; 180123;
270502; 290112;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08573
(151) 08.12.2011
(732) S.C. CARPATHIAN SPRINGS

S.A., Str. Transilvaniei nr. 40, Jud.
Suceava, , VATRA DORNEI
ROMANIA 

(540)

AQUA SPRINGS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08572
(151) 08.12.2011
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUA

  
(531) Clasificare Viena:190701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi din fructe şi sucuri din fructe; siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08596
(151) 08.12.2011
(732) COTELEA INA, Str. Băiculeşti nr.

25, bl. E13, sc. A, ap. 37, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONTACTUS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 12/2011/50

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08589
(151) 08.12.2011
(732) BĂLU DRAGOŞ VICTOR, Str.

Drumul Taberei nr. 25, bl. Z48, sc. 1,
et. 9, ap. 55, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

donna del arte be like..yourself

(591) Culori revendicate:alb, auriu, albastru
(pantone 319 C)

  
(531) Clasificare Viena:090110; 100307;

170205; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08590
(151) 08.12.2011
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B, Jud.
I l fov,  077160,  POPEŞTI -
LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08574
(151) 08.12.2011
(732) RINDFLEISCH KARL HEINZ, Str.

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

(540)

Sathmarer Oktoberfest

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri; mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08597
(151) 08.12.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., B-dul

Theodor Pallady nr.51, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KLAR COATINGS
  
(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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08576
(151) 08.12.2011
(732) AGENTIA METROPOLITANA

P E N T R U  D E Z V O L T A R E
DURABILA BRASOV, Bd. Eroilor
nr. 8, Jud. Braşov, 500007, BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

Ţara Bârsei

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08598
(151) 08.12.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., B-dul

Theodor Pallady nr.51, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KLAR INDUSTRY

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:241521; 260416;

270502; 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 călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
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lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08599
(151) 08.12.2011
(732) R A U T A R U U K K I  O Y J ,

Suolakivenkatu 1,, 00810, HELSINKI
FINLANDA 

(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)

DOCTORUL ACOPERIŞ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice; construcţii metalice
transportabile; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire neelectrice din metale
comune; feronerie, obiecte mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse din
metale comune necuprinse in alte clase;
minereuri; acoperiri pentru acoperiş din metal;
şorţuri de hidroizolaţie din metal pentru
acoperiş; acoperişuri din metal; canale de
scurgere şi jgheaburi de metal; streaşini, scări
din metal; parazapezi pentru acoperişuri;
astereală, căpriori, profile, accesorii de fixare
pentru acoperişuri, şi anume şuruburi, buloane

şi cârlige; elemente de etanşare/garnituri
metalice pentru acoperişuri.
19 Materiale de construcţii (non-metalice);
ţevi rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice, monumente
nemetalice; panouri de construcţie,
nemetalice; învelitori de acoperiş nemetalice,
materiale nemetalice pentru acoperiş,
acoperişuri şi straturi de bază nemetalice,
canale de scurgere şi jgheaburi nemetalice,
streaşini, scări nemetalice; parazapezi pentru
acoperişuri; astereală; căpriori, profile,
accesorii nemetalice de fixare pentru
acoperişuri, şi anume şuruburi, buloane şi
cârlige, elemente de etanşare/garnituri
nemetalice pentru acoperişuri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii,
servicii de construcţii acoperişuri; consultanţă
şi informaţii în construcţii; consultanţă şi
informaţii despre reparaţii şi instalaţii;
instalare de acoperişuri şi acoperiri de
acoperişuri, sevicii de consultanţă şi informaţii
referitoare la acoperişuri, acoperiri de
acoperişuri, vopsire de acoperişuri şi înveliri
de protecţie a acoperişurilor; reparaţii şi
curăţare a acoperişurilor şi a acoperirilor de
acoperişuri precum şi servicii de consultanţă
referitoare la acestea; servicii de informare şi
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
instalarea şi repararea acoperişurilor şi
acoperirilor de acoperişuri; servicii de
informare şi consiliere cu privire la
întreţinerea acoperişurilor şi acoperirilor de
acoperiş; renovarea şi izolarea anti-rugină a
acoperişurilor precum şi servicii de informare
şi consultanţă aferente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08591
(151) 08.12.2011
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov,
500091, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

BIOFLEXIN TONIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08564
(151) 08.12.2011
(732) S.C. SUN-TUR S.R.L., Str. Salinei

nr. 61, judeţul Harghita, , PRAID
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)

Sun Salt

(531) Clasificare Viena:010307; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; produse sanitare de
uz medical, în special săruri de ape minerale;
săruri de uz medical; săruri de uz medical
pentru baie. 
43 Servicii de cazare în pensiuni şi alte unităţi
de cazare temporară, pensiuni, închirieri şi
rezervări de spaţii de spaţii de cazare
temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08600
(151) 08.12.2011
(732) BASF AGRO TRADEMARKS

GMBH, Carl-Bosch-Strasse 38, ,
LUDWIGSHAFEN GERMANIA 

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

(540)

COSMOS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate agriculturii,
horticulturii şi silviculturii, în special produse
pentru fortificarea plantelor, produse pentru
reglarea creşterii plantelor, produse chimice
pentru tratarea seminţelor, surfactanţi, produse
chimice naturale sau artificiale pentru a fi
folosite ca momeli sexuale sau agenţi pentru
împrăştierea (îndepărtarea) insectelor.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere cât
şi boabe (grâne, grăunţe) şi cereale necuprinse
în alte clase; seminţe; alimente pentru
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08565
(151) 08.12.2011
(732) S.C. FAVORIT S.A., Str. Borviz nr.

330, Jud. Covasna, 527035, BODOC
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)

BODOC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Ape minerale şi gazoase; băuturi şi sucuri
din fructe. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08601
(151) 08.12.2011
(732) ASOCIATIA MAREA LOJA

NATIONALA DIN ROMANIA, Str.
Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26,
parter, sector 3, 030939, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

M.L.N.R. MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ
DIN ROMÂNIA
  
(531) Clasificare Viena:090110; 240119;  
(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 08566
(151) 08.12.2011
(732) LAIXIN IMPEX S.R.L., Str.

Vistiernic Stavrinos nr. 28, bl. 153, ap.
41, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
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DELUXE

  
(531) Clasificare Viena:260305; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08577
(151) 08.12.2011
(732) S.C. DOG PROTECTION S.R.L.,

Str. Poligonului nr. 1 (corp C1),
Judeţul Prahova, 100070, PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DOG PROTECTION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
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 08592
(151) 08.12.2011
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov,
500091, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

BIOVEN TONIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08578
(151) 08.12.2011
(732) RAITARU IONUT DANIEL, Str. 23

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

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

(540)

TV SUD
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(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08579
(151) 08.12.2011
(732) S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.,

Aleea Magnoliei, nr. 1, bl. 67, sc. B,
ap. 17, birou 1, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050101;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08567
(151) 08.12.2011
(732) TERMOSANITAS 2000 S.R.L., Str.

Dealul Mitropoliei nr.5, ap.3, parter,
sector 4, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FOTOLII PUF
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz,
ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08568
(151) 08.12.2011
(732) ŢICOI SILVIU, B-dul Dimitrie

Cantemir nr. 8, bl. 3B, sc. A, et. 8, ap.
34, sector 4, 040242, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ILAW
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 08593
(151) 08.12.2011
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

photo home

(591) Culori revendicate:albastru închis (p.
288 C), albastru ultra deschis (p. 283
C), albastru deschis (p. 285 C), roşu
închis (p. 201 C), roşu deschis (p. 199
C), galben închis (p.144 C), galben
deschis (p. 116 C), verde închis (p.
347 C), verde deschis (p. 376 C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, de
geodezie, fotografice, cinematografice, optice,
de cântarire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supervizare), de salvare şi didactice;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor;
purtătoare de date magnetice; înregistrare
discuri; distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate operate cu monede; case de
marcat, calculatoare, echipamente de
procesare a datelor şi computere; aparate
pentru stingerea focului.
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; aparate pentru
fotografii de montaj; poze, albume fotografice,
printuri, imprimante, materiale tipărite, ziare,
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litografii; clişee.
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor, servicii de
laboratoare foto, developare filmele
fotografice, prelucrare fotografii şi
filmefotografice, realizare de albume
fotografice, tipar offset, imprimare, incluzând
impimarea litografică şi fotografică,
foto-gravură, tratarea hârtiei, închiriere de
echipamente de printare şi/sau procesare a
fotografiilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; fotografie, servicii de
procesare de imagini digitale; servicii de
organizare şi punere la dispoziţia publicului
de fotografii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08594
(151) 08.12.2011
(732) S.C. FLEBOMED S.R.L., Str.

Monumentului nr. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FLEBOMED

(591) Culori revendicate:violet, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:020919; 020921;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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 08580
(151) 08.12.2011
(732) S.C. AXEON AIRFRESH S.R.L.,

Aleea Magnoliei, nr. 1, bl. 67, sc. B,
ap. 17, birou 1, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)
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(531) Clasificare Viena:050103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pasta de dinţi.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08569
(151) 08.12.2011
(732) S.C. TECK S.R.L., Str. Obedenaru

nr. 18, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

TECK

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  

(531) Clasificare Viena:070311; 260323;
270502; 290113;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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 Instalaţii de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare şi
accesorii.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
import-export; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitarea
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mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii de consultanţă, proiectare,
cercetare şi de creaţie în domeniul
c o n s t r u c ţ i i l o r  ş i  i n s t a l a ţ i i l o r ;
decoraţiuniinterioare, expertize tehnice şi
geologice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08595
(151) 08.12.2011
(732) EDENRED, 166-180 Boulevard

Gabriel Peri, 92240, MALAKOFF
FRANTA 

(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)

Ticket Restaurant Plus

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485
C), albastru (pantone 276 C)

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

clase:
9 Card magnetic, optic, cu memorie sau cu
microprocesor electronic cu sau fără contact
(frecvenţă radio, cu infraroşii sau frecvenţe
similare), care este de unică folosinţă sau
reîncărcabil şi utilizat în mod de plată
anticipată sau ulterioară, care poate conţine
unul sau mai multe portofele electronice, şi

care să fie valide pentru toate tipurile de
aplicaţii şi în particular pentru cardurile de
control al accesului la computer şi/sau
terminal, ca şi carduri de control al accesului
fizic, carduri magnetice sau codate de control
al releelor, carduri magnetice sau codate de
fidelitate.
16 Produsele imprimerie inclusiv reviste,
ziare, prospecte, ghiduri, broşuri, jetoane,
carduri, bonuri, cupoane, papetarie şi rechizite
de birou (cu excepţia mobilei).
36 Emisiune, compensare, rambursare de
bonuri, cupoane, taloane, cartele preplătite sau
de debit-credit, carduri cadou sau orice alte
mijloace de plată, în special prin reţeaua
informatică sau telefoane mobile care să
permită organizarea plăţii pentru furnizarea de
mâncare şi a produselor alimentare şi orice alt
produs sau serviciu; servicii financiare în
legătură cu posesia cardurilor de loialitate,
cardurilor cadou; servicii de plată prin carduri
preplătite, carduri de debit, carduri de credit,
carduri de loialitate şi carduri cadou ; servicii
financiare în legătură cu posesia biletelor
promoţionale de loialitate sau de cadou;
servicii de plată prin bilete promoţionale de
loialitate sau de cadou.
43 Servicii de furnizare a alimentelor şi
băuturilor; servicii de informare cu privire la
serviciile de furnizare a alimentelor şi
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08570
(151) 08.12.2011
(732) S.C. INSTAL IMPEX S.R.L., Str.

Andrei Şaguna Nr. 29, Judeţul Arad, ,
ARAD ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

heko

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260408; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Instalaţii de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare şi
accesorii.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
import-export; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii de consultanţă, proiectare,
cercetare şi de creaţie în domeniul
c o n s t r u c ţ i i l o r  ş i  i n s t a l a ţ i i l o r ;
decoraţiuniinterioare, expertize tehnice şi
geologice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08571
(151) 08.12.2011
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AC - AQUA
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(531) Clasificare Viena:190701; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale plastice pentru ambalaj.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi din fructe şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08581
(151) 08.12.2011
(732) S.C. CASA BARAJ S.R.L., Str.

Bolnovat - Casa Baraj, jud. Caraş
Severin, , VALIUG ROMANIA 

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

(540)

CASA BARAJ

  
(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08582
(151) 08.12.2011
(732) S.C. CASA BARAJ S.R.L., Str.

Bolnovat - Casa Baraj, jud. Caraş
Severin, , VALIUG ROMANIA 

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

(540)

SKI ARENA SEMENIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08583
(151) 08.12.2011
(732) S.C. MARIO FAST S.R.L., Str.

Oituz nr. 208-210, ap. 4, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA 

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

(540)

CRISPY HOUSE
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(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270521; 270524;

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

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08584
(151) 08.12.2011
(732) S.C. ARMAND CONSULTING

S.R.L., Str. Bujorilor nr. 77 A, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

ARMAND ENERGY

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,

cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrarea datelor şi calculatoare;
echipamente pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminare, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectarea
şi dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08585
(151) 08.12.2011
(732) S.C. NOVALISO CLUB RBM

S.R.L., Bd. Mihai Viteazu nr. 30, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08602
(151) 08.12.2011
(732) VOIA STEFANIA, Str. Ion Berindei

nr. 7, bl. OD 21C, sc. G, ap. 297,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Q d 9 Quoi de Neuf

  
(531) Clasificare Viena:250109; 270502;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08605
(151) 09.12.2011
(732) S.C. FOX COM SERV S.R.L., Şos.

Vitan Bârzeşti nr. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CÂRNAŢI SÂRBEŞTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08606
(151) 09.12.2011
(732) S.C. FOX COM SERV S.R.L., Şos.

Vitan Bârzeşti nr. 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SÂRBESC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08603
(151) 08.12.2011
(732) A S O C I A T I A  C L U B U L

ROMANO-ARAB DE CULTURA
SI PRESA, Şos. Colentina nr. 4, bl. 3,
sc. B, et. 9, ap. 84, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Clubul Romano-Arab de Cultura si Presa

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  (531) Clasificare Viena:260205; 270515;
290113;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08604
(151) 08.12.2011
(732) S.C. CONTABILUL TAU S.R.L.,

Şos. Olteniţei nr. 121, bl. 31, sc. 1, et.
8, ap. 36, camera 1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Contabilul Tău ENICĂ & ASOCIAŢII
www.contabilultau.com.ro

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:200701; 200702;

270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, managementul afacerilor,
contabilitate, relaţii publice, gestionare de
fişiere informatice, întocmire de extrase de
conturi, întocmire de extrase de conturi,
întocmire de declaraţii fiscale, expertize în
afaceri, facturare.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare; consultaţii în domeniul financiar;
analiză financiară, estimări şi expertize
fiscale, informaţii financiare; activităţi de

contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în
domeniul fiscal, audit fiscal, finanţare,
garanţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; servicii
publicare reviste, inclusiv publicare on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08607
(151) 09.12.2011
(732) PETRE ANA NADIA, Str. Vlad

Judeţu nr. 31-33, sector 3, 031302,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dental studio

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
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pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08623
(151) 09.12.2011
(732) S.C. FOTBAL CLUB BRASOV

S.A., Str. Poienelor nr. 5, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

STEAGU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08608
(151) 09.12.2011
(732) S.C. FIRE BREAKING NEWS

S.R.L., Str. Paleologu nr. 2, et. 2, ap.
10, Sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Naşul.TV

(591) Culori revendicate:cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Servicii de audiovizual, comunicaţii şi
telecomunicaţii; transmiterea, difuzarea şi
recepţia audio, video, imagini fixe şi în
mişcare şi a datelor sub formă comprimat sau
necomprimat; servicii de poştă electronică;
servicii teletext, informaţii de ştiri şi servicii
de agenţie de presă; de închiriere a instalaţiilor
de radio şi televiziune, servicii on-line; de
emisie la radio, TV şi pe internet de audio,
video, imagini fixe şi mobile; distribuirea
audio, video, imagini fixe şi în mişcare şi a
datelor sub formă comprimat sau
n e c o m p r i m a t ,  d e s c ă r c a b i l e  s a u
non-descarcabile; furnizarea de informaţii şi
servicii de consultanţă cu privire la oricare
dintre serviciile menţionate anterior.
41 Servicii de divertisment, şi anume:
programe multimedia de interes general
distribuite prin intermediul platformelor
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diferite din mai multe forme de mass-media de
transmisie; furnizarea de informaţii cu privire
la programele de divertisment de televiziune
în curs de desfăşurare prin intermediul unei
reţele informatice la nivel mondial; producţie
programe de televiziune; producţie de
programe multimedia.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08630
(151) 13.12.2011
(732) S.C. KARAMOLEGOS BAKERY

ROMANIA S.A., Şos Olteniţei nr.
292, judeţul Ilfov, 077160, POPESTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

KB TOAST Karamolegos Bakery

(591) Culori revendicate:gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:050702; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08587
(151) 08.12.2011
(732) BĂLU DRAGOŞ VICTOR, Str.

Drumul Taberei nr. 25, bl. Z48, sc. 1,
et. 9, ap. 55, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CREATIVELY YOURS, EKARIOKA

(591) C u l o r i  r e v e n d i c a t e : g a l b e n
(pantone116C), albastru (pantone
Process Cyan C şi pantone 660C), gri
(pantone Cool Grey3C), roşu
(pantone185C), lila (pantone2405C),
verde (pantone361C).

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08624
(151) 09.12.2011
(732) S.C. FOTBAL CLUB BRASOV

S.A., Str. Poienelor nr. 5, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

STEAGU ROŞU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08611
(151) 09.12.2011
(732) S.C. ILEX COM S.R.L., Str. Calea

Bucureşti, bl. B 9, sc. 1, ap. 2, Jud.
Dolj, 200522, CRAIOVA ROMANIA

(540)

ILEX

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

9 Aparate şi  instrumente pentru
telecomunicaţii, telecomunicaţii mobile,
telefonice şi de comunicare; telefoane mobile
pentru telecomunicaţii; aparate şi instrumente
pentru comunicări de date; aparate şi
instrumente pentru procesare, transmitere,
păstrare, conectare, recepţie şi extragere de
date codate sub formă de text, audio, imagini
grafice sau video sau o combinaţie a acestor
categorii; aparate pentru transmiterea
sunetului şi imaginilor; software pentru
diverse pentru reţele de telecomunicaţii şi
aparatură de telecomunicaţii; modem-uri;
simboluri pentru activarea de aparate şi
instrumente pentru telecomunicaţii, telefonie
şi comunicare; carduri codate; carduri
inteligente; suporturi pentru de stocarea de
informaţii, date, imagini şi sunete; mijloace de
citire automată; calculatoare incluzând
Iaptop-uri şi calculatoare notebook; electronic
personal organisers- aparaturi electronice
pentru organizarea datelor personale; PDA -
asistenţă personală digitală, hardware pentru
calculatoare; piese şi fitinguri incluse în clasa
9 pentru bunurile sus-menţionate; software
pentru calculatoare, inclusiv software pentru
calculatoare care permit căutarea de date;
software pentru calculatoare care se poate
descărca de pe internet.
35 Import-export; regruparea în avantajul
terţilor a telefoanelor mobile celulare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; publicitate în afaceri.
38 Telecomunica ţ i i ,  te lefonie  ş i
telecomunicaţii fixe şi mobile, telecomunicaţii
prin satelit, telecomunicaţii celulare, telefonie
celulară şi radio; servicii de radio fax, servicii
radio paging şi servicii de comunicaţii radio;
transmitere, primire şi remitere de mesaje;
transmitere şi primire prin radio; închiriere de
aparate telefonice, radio, radiotelefoane şi
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radio faxuri; comunicare de date prin radio,
telecomunicaţii şi prin satelit; servicii de robot
telefonic automat (automat telephone
answering machine); servicii de contorizare
personală (personal numbering services);
asigurarea înlocuirii temporare a aparatelor de
telecomunicaţii în caz de stricăciune, pierdere
sau furt; furnizarea de servicii de internet, în
particular servicii de acces la internet; camere
de discuţii virtuale stabilite prin transmitere de
mesaje text (virtual chatrooms established via
text messaging); telecomunicaţii de informaţii
(inclusiv de pagini web), de programe de
computere şi orice alte date; servicii de poştă
electronică; furnizarea de ecrane de afişare
personallizate pe aparate de telecomunicaţii;
furnizarea de servicii de carte telefonică, de
registru-de adrese (provision of directory
services); furnizarea de servicii bazate pe
fixare în memorie pentru aparate de
telecomunicaţii (provision of location based
services for telecommunication apparatus);
furnizarea de servicii de protocol de aplicaţii
fără fir inclusiv acelea care utilizează un canal
de comunicaţii sigur; furnizarea de informaţii
în legătură cu sau identificarea instrumentelor
şi aparatelor de telecomunicaţii şi telefonice;
furnizarea de informaţii în legătură cu abonaţii
şi utilizatorii telefonici; furnizarea accesului la
o reţea cooperativă (corporate network) şi la
un sistem de administrare a informaţiilor
personale inclusiv furnizarea accesului prin
intermediul dispozitivelor mobile; furnizarea
de informaţii în legătură cu serviciile
menţionate mai sus; închiriere telefoane
mobile celulare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08625
(151) 09.12.2011
(732) S.C. FOTBAL CLUB BRASOV

S.A., Str. Poienelor nr. 5, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

FOTBAL CLUB BRAŞOV ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240115;

240905; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
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articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08626
(151) 09.12.2011
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

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

(540)

BRÂNCA URSULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08612
(151) 09.12.2011
(732) S.C. EUFORIA SHOP S.R.L., Str.

Jean Alexandru Steriadi nr. 38, bl.
M10, sc. F, et. 3, ap. 77, camera 1,
032503, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eGo-tech

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
11 Aparate de producere a vaporilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08631
(151) 09.12.2011
(732) S.C. KARAMOLEGOS BAKERY

ROMANIA S.A., Şos Olteniţei nr.
292, judeţul Ilfov, 077160, POPESTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)
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KB TOAST Karamolegos Bakery

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08627
(151) 14.12.2011
(732) S.C. REAL INTERNATIONAL

SECURITY DIVISION S.R.L., Str.
Alexandru Vaida Voevod nr. 2, cam.
75, et.  5, jude ţul Cluj,  ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

REAL INTERNATIONAL SECURITY
DIVISION
  
(531) Clasificare Viena:010102; 040303;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08609
(151) 09.12.2011
(732) ILIE LAURENTIU-THEODOR,

Str. Atena nr. 2 et. 1, ap. 9, sector 1,
011832, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PASIUNE PENTRU GĂTIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import şi export, publicitate şi
vânzare cu ridicata şi/sau cu amănuntul în
magazine şi prin intermediul reţelelor
mondiale informatice de articole, produse,
echipamente, recipiente, ustensile, accesorii
pentru menaj, uz casnic şi bucătărie,
dispozitive de bucătărie, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08632
(151) 09.12.2011
(732) S.C. KARAMOLEGOS BAKERY

ROMANIA S.A., Şos Olteniţei nr.
292, judeţul Ilfov, 077160, POPESTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

KB TOAST Karamolegos Bakery miez
toast
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(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08633
(151) 09.12.2011
(732) S.C. KARAMOLEGOS BAKERY

ROMANIA S.A., Şos Olteniţei nr.
292, judeţul Ilfov, 077160, POPESTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

miez toast

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08613
(151) 09.12.2011
(732) S.C. PERFECT CENTURY S.R.L.,

Str. Cristea Mateescu nr. 5, bl. T6A,
sc. 1, et. 5, ap. 34, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JABO

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08614
(151) 09.12.2011
(732) UNGUREANU VOINEA, Piaţa 25

Octombrie bl. 9, ap. 39, judeţul Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

PĂMÂNT RODITOR

  
(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
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flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
evenimente cu caracter necomercial.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08615
(151) 09.12.2011
(732) INSTITUTUL ECONOMIC

ROMAN, Str. Liliacului nr. 46-48,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INVESTITORI ÎN OAMENI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08617
(151) 09.12.2011
(732) BRINDUSA CALIN, Str. Vulcăneşti

nr. 28, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

B Energy Body & Mind Fitness

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020323; 260118;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08634
(151) 09.12.2011
(732) S.C. KARAMOLEGOS BAKERY

ROMANIA S.A., Şos Olteniţei nr.
292, judeţul Ilfov, 077160, POPESTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

KB TOAST Karamolegos Bakery

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu
închis, portocaliu deschis, alb

  
(531) Clasificare Viena:050702; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08618
(151) 09.12.2011
(732) UNIVERSITATEA STEFAN CEL

MARE DIN SUCEAVA, Str.
Universităţii nr. 13, Jud. Suceava,
720229, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

RADIO USV

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2746, 2738), alb

  
(531) Clasificare Viena:160125; 260418;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08610
(151) 09.12.2011
(732) S.C. ADALIN S.R.L., Str.

Homorodului nr. 15/A, Judeţul
Satu-Mare, 440259, SATU-MARE
ROMANIA 

(540)

IL CONTE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08620
(151) 09.12.2011
(732) FARZAT SAMIR, Str. Ion Rusu

Sirianu nr. 13, sc. D, ap. 1, jud. Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)
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PARTY YOYO

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

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270502;

270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08616
(151) 09.12.2011
(732) S.C. TIKI TOURISM CENTER

S.R.L., Str. Voroneţ nr. 10, bl. D3, sc.
2, et. 1, ap. 27, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VACANTA MEA www.evacantamea.ro

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

  

(531) Clasificare Viena:010313; 010512;
050307; 100325; 270502; 290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 08635
(151) 09.12.2011
(732) S.C. KARAMOLEGOS BAKERY

ROMANIA S.A., Şos Olteniţei nr.
292, judeţul Ilfov, 077160, POPESTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

KB TOAST Karamolegos Bakery

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu
închis, alb
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  (531) Clasificare Viena:260418; 270509;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08621
(151) 09.12.2011
(732) S.C. IME INTERNATIONAL

SERVICES S.R.L., Aleea Pieţii,
Complex Comercial Bianca Piaţa
Centrală, spaţiu birou nr. 57, jud. Gorj,
, TÂRGU JIU ROMANIA 

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

(540)

CARD BLUE

(591) Culori revendicate:albastru, bleu,
turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270503;

270514; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;

aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetici de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08622
(151) 09.12.2011
(732) S.C. FOTBAL CLUB BRASOV

S.A., Str. Poienelor nr. 5, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

F.C. BRAŞOV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Artcole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
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 08619
(151) 12.12.2011
(732) S.C. CUGET LIBER S.A., B-dul I.

C. Bratianu nr. 5, judeţul Constanţa,
900711, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

EDITURA DOBROGEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
35 Publicitate; editare de texte publicitare;
s e r v i c i i  r edac ţ i ona l e  ( r e d a c t a r e ,
tehnoredactare text)
40 Tipărire.
41 Publicare, editare de cărţi şi texte altele
decât cele publicitare.
42 Servicii în domeniul ştiinţei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08645
(151) 12.12.2011
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

Panipan

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08637
(151) 14.12.2011
(732) LUPU TRAIAN, Str. General

Alexandru Cernat nr. 5, bl. M7A, sc.
3, ap. 43, Judeţul Galaţi, 800303,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

AMICII
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment oferite de o
formaţie de muzică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08656
(151) 12.12.2011
(732) DIACONU NICOLETA, Bd.

Decebal nr. 3, bl. S12 B, sc. 2, et. 5,
ap. 34, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SANOBERRY frozen yogurt Dietetic
Healthy Delicious

(591) Culori revendicate:roz, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08674
(151) 12.12.2011
(732) STEFANESCU ROXANA, Str.

Ionescu Gh. nr. 9, bl. 139, sc. A, ap.
12, sector 4, 042037, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Spring Dental

(591) Culori revendicate:verde, turqoise

  
(531) Clasificare Viena:050503; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale - stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08657
(151) 12.12.2011
(732) S.C. DEN SECURITY SOLUTION

S.R.L., Str. Prof. Ioan Petru Culianu
nr. 56 C, mansarda, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

D.S.S. SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08658
(151) 12.12.2011
(732) S.C. DEN SECURITY SOLUTION

S.R.L., Str. Prof. Ioan Petru Culianu
nr. 56 C, mansarda, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

DEN SECURITY SOLUTION
  
(531) Clasificare Viena:090110; 240115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08675
(151) 12.12.2011
(732) H O D O R O N C - T R O N C

PRODUCTION S.R.L., Bdul
Ghencea nr. 43B, etaj 2, biroul nr. 6,
sector 6, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Top Rusinica

  
(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 şi
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii deanaliză şi cercetare
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi administrarea propriului website. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08659
(151) 12.12.2011
(732) MOROIANU GEAMĂN ADRIAN

TUDOR, Str. Toma Caragiu nr. 1, bl.
R, et. 1, ap. 3, judeţul Prahova,
100042, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

NE PASĂ DE PLOIEŞTI !
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08665
(151) 12.12.2011
(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)

Rarăul ROUA DIMINEŢII

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

  
(531) Clasificare Viena:011511; 031309;

050311; 270511; 290114;  
(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 08660
(151) 12.12.2011
(732) S.C. EMON ELECTRIC S.A., Str.

Ardealului nr. 21, Judeţul Prahova, ,
CÂMPINA ROMANIA 

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

(540)

EMON ENERGIE PUR SI SIMPLU

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
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(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii

de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08676
(151) 12.12.2011
(732) H O D O R O N C - T R O N C

PRODUCTION S.R.L., Bdul
Ghencea nr. 43B, etaj 2, biroul nr. 6,
sector 6, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Dezbracatu'

  
(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 şi
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii deanaliză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi administrarea propriului website. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08661
(151) 12.12.2011
(732) S.C. IRENE S.R.L., Str. Neagoe

Vodă nr. 31, bl. 31, sc. B, et. P, ap. 3,
judeţul Bacău, , BACĂU ROMANIA

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

(540)

MAGIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08666
(151) 12.12.2011
(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)

ZUZU iaurt.Mai cu viaţă!

  

(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 08662
(151) 12.12.2011
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 30602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Q10 ULTRA UBIQUINOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08638
(151) 12.12.2011
(732) CIHAN OZDEMIR, cu reşedinţa în

România, Bucureşti, Str. Bădeni nr. 7,
bl. M 61, ap. 10, sector 3, ,  TURCIA

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

(540)

Elegance pour tous

  
(531) Clasificare Viena:031301; 270501;

270524;  
(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,
servicii oferite de un salon de înfrumuseţare;
clinică; spital.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08663
(151) 12.12.2011
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 30602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Q10 MEGA UBIQUINOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08664
(151) 12.12.2011
(732) S.C. TRIGONOMETRIX S.R.L.,

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08646
(151) 12.12.2011
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

Delgusto

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08636
(151) 13.12.2011
(732) S.C. ARTERIMPEX S.R.L., Str.

Kossuth Lajos nr. 239, jud. Harghita,
535500, GHEORGHIENI ROMANIA

(540)

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

clase:
29 Carne şi preparate din carne.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08667
(151) 12.12.2011
(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)

Rarăul MAGIA CUPTORULUI
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(591) Culori revendicate:roÕu, verde,
portocaliu, galben

  
(531) Clasificare Viena:010511; 031309;

050311; 270511; 290114;  
(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 08647
(151) 12.12.2011
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

Gustopan

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08648
(151) 12.12.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

NICOLESCU, Str. I.L. Caragiale nr.
30, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Romani de maserie

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08677
(151) 12.12.2011
(732) H O D O R O N C - T R O N C

PRODUCTION S.R.L., Bdul
Ghencea nr. 43B, etaj 2, biroul nr. 6,
sector 6, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Pustiu
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
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maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire şi
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii deanaliză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi administrarea propriului website. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08668
(151) 12.12.2011
(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)

Rarăul SAVOAREA NATURII

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

(531) Clasificare Viena:010511; 031309;
050311; 270511; 290114;  

(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 08678
(151) 12.12.2011
(732) H O D O R O N C - T R O N C

PRODUCTION S.R.L., Bdul
Ghencea nr. 43B, etaj 2, biroul nr. 6,
sector 6, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Bebeluse

  
(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 şi
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
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servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii deanaliză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi administrarea propriului website. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08679
(151) 12.12.2011
(732) H O D O R O N C - T R O N C

PRODUCTION S.R.L., Bdul
Ghencea nr. 43B, etaj 2, biroul nr. 6,
sector 6, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

Mistreţu

  
(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 şi
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
38 Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la
acestea; servicii deanaliză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi administrarea propriului website. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08669
(151) 12.12.2011
(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)

ROUA DIMINEŢII Rarăul Brânză de
vaci Moldoviţa

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

  
(531) Clasificare Viena:031309; 050311;

080309; 270511; 290114;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08649
(151) 12.12.2011
(732) S.C. BIROUL DE TRANZACTII SI

COMERT BTC S.R.L., Str.
Mitropolit Veniamin Costache nr. 2,
bl. 27F, et. 2, ap. 9, cam. 1, şi cam. 7,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Reflex

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08670
(151) 12.12.2011
(732) AUR ASOCIATIA NATIONALA A

SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE, B-dul. Nicolae Bălcescu nr.
17-19, sector 1, 010043, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATCA PARTENERIAT PENTRU
BUNĂSTARE
  
(531) Clasificare Viena:050101; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 12/2011/50

(210) M 2011 08671
(151) 12.12.2011
(732) AUR ASOCIATIA NATIONALA A

SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE, B-dul. Nicolae Bălcescu nr.
17-19, sector 1, 010043, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATCA

  
(531) Clasificare Viena:050105; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08672
(151) 12.12.2011
(732) AUR ASOCIATIA NATIONALA A

SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE, B-dul. Nicolae Bălcescu nr.
17-19, sector 1, 010043, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATCA

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
orange 021)

  
(531) Clasificare Viena:050105; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08680
(151) 12.12.2011
(732) VASILESCU MARIA CRISTINA,

Str. Gral. Eremia Grigorescu nr. 10,
bl. 85, sc. B, et. 2, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

International Blue Shah

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru mediu, albastru intens

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270503;

290104;  
(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) destinati/e industriei;
compost din bălegar de cal.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ciasornicarie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetarie; adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, pluta, trestie, stuf,
răchita, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spuma de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastic.
25 Îmbrăcăminte, încalţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
came, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte.
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 şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
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administraţie comerciala; lucrări de birou,
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
regruparea 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; furnizarea de
servicii clienţilor cu amănuntul şi cu ridicata,
magazine de vânzare cu produse alimentare şi
nealimentare; import-export, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi
publicitare.
40 Tratament de material, reciclarea,
transformarea, (tratarea) sortarea deşeurilor şi
a materialelor reciclabile; servicii de croitorie,
conservare alimente şi băuturi; lucrări de
şelărie, prelucrarea lânii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, campusuri (stagii) de
perfecţionare sportivă; dresarea de animale;
cursuri prin corespondenţă şi on-line;
exploatarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor servicii le recreere;
cursuri prin corespondenţă; redactarea şi
publicarea de texte şi cărţi; servicii de
traducere.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
artă grafică şi design, design industrial,
decoraţiuni interioare, servicii de design
vestimentar, desen industrial, inginerie, studii
tehnice.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, camping; pensiuni pentru
a n i m a l e ;  s e r v i c i i  d e  b a r u r i ;
cafenele-restaurant; agenţii de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii hoteliere; servicii
de (găzduire) tabere de vacanţă.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igiena şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de

agricultură, horticultură şi de silvicultură,
curăţarea arborilor; creşterea, curăţarea şi
îngrijirea animalelor; servicii veterinare;
saloane de coafură şi frumuseţe; horticultură;
servicii SPA pentru sănătate; servicii de
realizare de aranjamente florale; tatuaje.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
supravegherea animalelor de companie,
servicii funerare pentru animale; întocmirea
de horoscoape.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08650
(151) 12.12.2011
(732) S.C. BIROUL DE TRANZACTII SI

COMERT BTC S.R.L., Str.
Mitropolit Veniamin Costache nr. 2,
bl. 27F, et. 2, ap. 9, cam. 1, şi cam. 7,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Termo Vector

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
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benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08673
(151) 12.12.2011
(732) AUR ASOCIATIA NATIONALA A

SPECIALISTILOR IN RESURSE
UMANE, B-dul. Nicolae Bălcescu nr.
17-19, sector 1, 010043, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATCA PARTENERIAT PENTRU
BUNĂSTARE

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
orange 021)

  
(531) Clasificare Viena:050105; 270524;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08640
(151) 12.12.2011
(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)

MORE

  
(531) Clasificare Viena:240119; 250119;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08651
(151) 12.12.2011
(732) S.C. MONDO TUDOR INTERMED

S.R.L., Str. Gârbovei nr. 10 C, Cartier
Cumpătu, judeţul Prahova, , SINAIA
ROMANIA 

(540)

KUIB RESTAURANT

  
(531) Clasificare Viena:110102; 110104;

110309; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08641
(151) 12.12.2011
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

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

(540)

EXPO CASA MEA

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270510;  
(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;
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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.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (în special strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web).
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de
emisiuni radio şi TV).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08681
(151) 12.12.2011
(732) S.C. CHOCOLATE ADVENTURE

S.R.L., Str. Pădurarilor nr. 15 A,
judeţul Maramureş, , BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

cioco fiesta

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:080118; 270511;

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

clase:
30 Cremă tartinabilă de cacao.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08652
(151) 12.12.2011
(732) S.C. MONDO TUDOR INTERMED

S.R.L., Str. Gârbovei nr. 10 C, Cartier
Cumpătu, judeţul Prahova, , SINAIA
ROMANIA 

(540)

COMPLEXUL PIATRA ŞOIMULUI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08642
(151) 12.12.2011
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

Prietenul Brutarului

(591) Culori revendicate:galben, ocru,
portocaliu, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:050702; 080102;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
de 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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă de răcit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08682
(151) 12.12.2011
(732) S.C. YOUNIQUE ADVISERS

S.R.L., Str. Patriotilor nr. 2, bl. PM
15, ac. A, ap. 8, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Younique Advisers

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea şi conducerea de conferinţe,
organizarea şi conducerea de congrese,
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizarea şi conducerea de simpozioane,
organizarea şi conducerea de workshop-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08643
(151) 12.12.2011
(732) S.C. ROMPAK S.R.L., Str.

Grădiniţei nr. 1, Jud. Iaşi, 705200,
PAŞCANI ROMANIA 

(540)

Baker's friend

(591) Culori revendicate:galben, ocru,
portocaliu, maro, negru

(531) Clasificare Viena:050702; 080102;
270501; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
de 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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă de răcit.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08653
(151) 12.12.2011
(732) S.C.  COSMETIC PLANT

PRODCOM S.R.L., Str. Arieşului nr.
25, judeţul Cluj, 400441, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

greenstem

  
(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 08644
(151) 12.12.2011
(732) S.C. REWE (ROMÂNIA) S.R.L.,

Str. Buşteni nr. 7, Sat Ştefăneştii de
jos, judeţul Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

PRODUS ROMÂNESC
  
(531) Clasificare Viena:050521; 260116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08683
(151) 12.12.2011
(732) S.C. INTELLIGENCE BUSINESS

MEDIA S.R.L., Str. Clucerului nr. 59,
ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Finanţiştii
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(531) Clasificare Viena:020301; 170119;
270508;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
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 08654
(151) 12.12.2011
(732) S.C. SURUB TRADE S.R.L., Str.

Gh. Doja nr. 145/A, judeţul Mureş,
5 4 0 3 9 4 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

surubTRADE

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290101;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08655
(151) 12.12.2011
(732) S.C. SURUB TRADE S.R.L., Str.

Gh. Doja nr. 145/A, judeţul Mureş,
5 4 0 3 9 4 ,  T Â R G U  M U R E Ş
ROMANIA 

(540)

surubTRADE

(591) Culori revendicate:portocaliu

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08711
(151) 13.12.2011
(732) ALLIANCE UNICHEM IP

LIMITED ,  2 The Heights,
Brooklands, , Weybrige,, KT13 0NY,
SURRY REGATUL UNIT 

(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)

Alliance Healthcare

  
(531) Clasificare Viena:241513; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide. 
35 Servicii de vânzare cu amănuntul şi engros
înlegătura cu produse farmaceutice, medicale,
de sănătate şi de frumuseţe; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse în
legătura cu produse farmaceutice, medicale,
de sănătate şi de frumuseţe,pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod într-un magazin de vânzare cu
amănuntul, magazin de vânzare engros,prin
catalog de vânzare prin corespondenţă (mail

order catalogue) sau on-line prin intermediul
Internet; servicii de sfătuire în legătură cu
comercializare, marketing; servicii de
consultanţă în domeniul afacerilor în legătură
cu comercializare, marketing; conducerea
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou.
39 Distribuirea şi livrarea de produse
farmaceutice, medicale, de sănătate şi de
frumuseţe; ambalarea şi depozitarea
produselor.
44 Servicii medicale; servicii de îngrijire
igienică pentru fiinţe umane ( Hygienic care
for human beings); servicii de sfătuire în
legătura cu sănătatea şi frumuseţea; servicii de
sfătuire în legătură cu produsele medicale;
servicii de sfătuire în domeniul farmaceutic;
servicii de sfatuire îndomeniul farmaciilor;
eliberarea de produse farmaceutice
(dispensing of pharmaceuticals); servicii de
screening al sănătăţii (health screening
services).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08688
(151) 13.12.2011
(732) SERBAN ZILISTEANU, Str.

Fizicienilor nr. 3, bl. D3B, ap. 10,
sector 3, 032111, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bunicu' Şerban

(591) Culori revendicate:maro, alb

(531) Clasificare Viena:020101; 270501;
290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, preparate din 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, plăcinte; îngheţată comestibilă;
miere, siropuri, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; amestecuri de
băuturi.
35 Lanţ de magazine, servicii de
comercializare, inclusiv on-line şi pe bază de
comandă, import-export, publicitate; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08704
(151) 13.12.2011
(732) DUMITRESCU DORU IOAN, Str.

Carpaţilor nr. 32, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

MAESTRU MASTER MAÎTRE
SOMELIER EMERIT EMERITUS
SOMMELIER

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08689
(151) 13.12.2011
(732) S.C.  BEST M ANPOWER

SOLUTIONS S.R.L. ,  Aleea
Privighetorilor nr. 82-84, bl. D, sc. 1,
et. 3, ap. 3-1, camera 2, sector 1,
014031, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Agenţia de Bone

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:020709; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci BOPI  nr. 12/2011/50

(210) M 2011 08705
(151) 13.12.2011
(732) S.C. RENDER INTERNATIONAL

S.R.L., Şos. Unirii nr. 143 D, Sat
Baloteşti, judeţul Ilfov, , COMUNA
BALOTEŞTI ROMANIA 

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

(540)

PRODUSE SANATOASE

(591) Culori revendicate:roşu, orange,
galben, verde, albastru, indigo, violet,
roz

  
(531) Clasificare Viena:050521; 260116;

290115;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08716
(151) 13.12.2011
(732) CIOABA ALEXANDRU, B-dul Iuliu

Maniu nr. 170-174, bl. 40, sc. 1, et. 9,
ap. 39, sector 6, 061121, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KEYPRODUCTS.RO

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08690
(151) 13.12.2011
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr. 14-18, et. 1,
sector 1, 012178, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Unirea. Pentru Fericirea facuta acasa
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(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08706
(151) 13.12.2011
(732) S . C .  M S

ISOROMCERTIFICATION S.R.L.,
Str. Narcisei nr. 14, judeţul Timiş, ,
SACALAZ ROMANIA 

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

(540)

ISOROMCERTIFICATION

(591) Culori revendicate:roÕu, viÕiniu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:241521; 270515;

270521; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08696
(151) 13.12.2011
(732) S.C. CONTEXPERT TRAINING

S.R.L., Str. Buzeşti nr. 75, et. 4, birou
B4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HLB Academy Romania

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
302C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08707
(151) 13.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, Jud.
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

METROPOLIS BETS

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 261108;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08691
(151) 13.12.2011
(732) S.C. STARCOM MEDIAVEST

GROUP S.R.L., Str. Nicolae Iorga nr.
13, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Scaneaza si castiga!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08692
(151) 13.12.2011
(732) S.C. STARCOM MEDIAVEST

GROUP S.R.L., Str. Nicolae Iorga nr.
13, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Scan and win!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08708
(151) 13.12.2011
(732) S.C. URBAN BUSINESS S.R.L., Str.

Vânătorilor nr. 25B, Tarla 56, Parcela
482/2, Sat Mogoşoaia, judeţul Ilfov, ,
C O M U N A  M O G O Ş O A I A
ROMANIA 

(540)

epic business human strategy

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; în special consultanţă pentru
probleme legate de personal, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, sprijin în conducere
pentru întreprinderi comerciale sau
industriale, birou de plasare a personalului,
teste psihologice pentru selectarea
personalului, recrutare de personal, studii şi
cercetare de piaţă, relaţii publice, servicii de
relocare pentru afaceri, pregătirea ştatelor de
salarii, servicii de audit în domeniul resurselor
umane.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08693
(151) 13.12.2011
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr. 14-18, et. 1,
sector 1, 012178, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Fritella

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08709
(151) 13.12.2011
(732) CIOLACOV GHEORGHE, Str.

Visarion nr. 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Free-P2-Rista

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08710
(151) 13.12.2011
(732) CIOLACOV GHEORGHE, Str.

Visarion nr. 9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mrs. D & Funky Dr. G

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08694
(151) 13.12.2011
(732) S.C. ORKLA FOODS ROMANIA

S.A., Str. Copilului nr. 14-18, et. 1,
sector 1, 012178, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08712
(151) 13.12.2011
(732) ASOCIATIA VICTIMELOR

A C C I D E N T E L O R
RUTIERE-A.S.V.A.R ,  Calea
Victoriei nr. 16-20, sc. B, et. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASFALT ÎNSÂNGERAT

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08697
(151) 13.12.2011
(732) S.C. BIOFUEL ENERGY S.R.L.,

Str. Portului nr. 38, judeţul Teleorman,
, ZIMNICEA ROMANIA 

(740) A . G . V . -  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Clucereasa Elena, nr. 67,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BIOGERM ULEI DIN GERMENI DE
PORUMB SA FII TU SANATOS !

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

  
(531) Clasificare Viena:050704; 270515;

270519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08684
(151) 13.12.2011
(732) LUPEI BENIAMIN, Str. Livezeni nr.

15, ap. 1, jud. Mureş, 540565,
TÂRGU-MUREŞ ROMANIA 

(540)

FASHION SPIRIT FOR YOU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08713
(151) 13.12.2011
(732) ASOCIATIA VICTIMELOR

A C C I D E N T E L O R
RUTIERE-A.S.V.A.R ,  Calea
Victoriei nr. 16-20, sc. B, et. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STOP ACCIDENTELOR! VIATA ARE
PRIORITATE

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08714
(151) 13.12.2011
(732) ASOCIATIA VICTIMELOR

A C C I D E N T E L O R
RUTIERE-A.S.V.A.R ,  Calea
Victoriei nr. 16-20, sc. B, et. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LACRIMA RUTIERĂ

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08698
(151) 13.12.2011
(732) S.C. BIOFUEL ENERGY S.R.L.,

Str. Portului nr. 38, judeţul Teleorman,
, ZIMNICEA ROMANIA 

(740) A . G . V . -  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Clucereasa Elena, nr. 67,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BIF BIOFUEL ENERGY

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 260318;

270507; 270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08699
(151) 13.12.2011
(732) STANESCU IONUT RUDI, Str.

Pescarilor nr. 37, bl. FZ 12 A, ap. 4,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(732) STANESCU LIUBA, Str. Ogorului
nr. 8, bl. O3, sc. A, judeţul Constanţa,
, NĂVODARI ROMANIA 

(732) DEMIT SEBASTIAN ANDREI, Str.
Ogorului nr. 8, bl. O3, sc. A, judeţul
Constanţa, , NĂVODARI ROMANIA

(540)

S BET C SPORT BET CHALLENGE
PARIURI SPORTIVE JOACA CA UN
CAMPION. ACCEPTA PROVOCAREA
LA CELE MAI BUNE COTE. JOACA PE
CELE MAI BUNE COTE. PARIAZA PE
C E L E  M A I  B U N E  C O T E .  O
PROVOCARE PENTRU TINE

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08700
(151) 13.12.2011
(732) S.C. ROMFORTUNE S.R.L., Str.

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

(540)

APA 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08685
(151) 13.12.2011
(732) S.C. BOOKLET S.R.L., Str. Arieşul

Mare nr. 5, bl.I 12, ap. 26, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BOOKLET
  
(531) Clasificare Viena:200702; 260416;

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

clase:
16 Reviste de benzi desenate, cărţi, material
didactic, hărţi geografice.
35 Prelucrare de texte, difuzare (distribuire)
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de material publicitar.
41 Publicare de cărţi, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, organizare de
concursuri educaţionale; educaţie.
42 Artă grafică şi design, creare şi întreţinere
site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08701
(151) 13.12.2011
(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 RESORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08702
(151) 13.12.2011
(732) S.C. GRIZZLY SECURITY S.R.L.,

Str. Aleea Caminului , bl. 24, sc. B,
et.4, ap. 20, judeţul Covasna, ,
SFANTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

GRIZZLY SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:030114; 270501;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08715
(151) 13.12.2011
(732) ASOCIATIA VICTIMELOR

A C C I D E N T E L O R
RUTIERE-A.S.V.A.R ,  Calea
Victoriei nr. 16-20, sc. B, et. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Asociaţia Victimelor Accidentelor Rutiere
- A.S.V.A.R.

(591) Culori revendicate:auriu, negru

(531) Clasificare Viena:260418; 270509;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08703
(151) 13.12.2011
(732) TANASE VASILE VALENTIN,

Aleea Valea Călugărească nr. 3, bl.
A10, sc. A, ap. 3, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MIKOMI SPORTS

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

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale ,necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane; bice şi articole
de şelarie.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
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 08717
(151) 13.12.2011
(732) S . C .  S M A R T  P R O T E C T

SERVICIU EXTERN S.R.L., Str.
Parincea, nr. 3, bl. 15, sc. B, et. 4, ap.
84, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SMART PROTECT SERVICIU
EXTERN Protectie Eficienta si Inteligenta

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin
  (531) Clasificare Viena:050311; 260101;

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

clase:
41 Academii, cluburi de sănătate (educaţie),
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane, seminarii,
workshop-uri, organizare de concursuri,
competiţii, expoziţii, spectacole, divertisment,
formare practică (demonstraţii), instruire,
publicare de texte, instructaje, toate în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
45 Servicii de securitate şi sănătate în muncă,
consultanţă în materie de securitate,
inspectarea uzinelor în materie de securitate,
consultanţă şi inspecţii cu privire la
securitatea la locul de muncă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08718
(151) 13.12.2011
(732) S.C. SETRIO SOFT S.R.L., Str.

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

(540)

mybiz

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari;
plasturi, materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creeare şi menţinere site.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08687
(151) 13.12.2011
(732) S.C. ALICAT CONSULTING

S.R.L., Str. Turnu Măgurele nr. 3, bl.
C2, sc. 1, ap. 34, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TOTEM

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

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

clase:
41 Servicii oferite de persoane sau instituţii,
fundaţii, asociaţii pentru a dezvolta facultăţile
mentale ale altor persoane; organizarea şi
conducerea de conferinţe, seminarii şi cluburi
şcolare pe diferite teme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08727
(151) 14.12.2011
(732) PANAIT MIHAELA ,  S t r .

Marinarilor nr. 13-15, bl. 6/5, sc. B, et.
2, ap. 30, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAYA TRAVEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08728
(151) 14.12.2011
(732) D A N C I U L E S C U  M I H A I

CONSTANTIN, Str. Nicolae
Titulescu nr. 39-49, bl. 12, sc. C, ap.
152, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) POHOATA AURA GABRIELA,
Str. 1 Mai nr. 13, jud. Suceava, ,
FĂLTICENI ROMANIA 

(732) B O T E Z A T U  T H E O D O R
ALEXANDRU, Str. Srg. Latea
Gheorghe nr. 18, bl. C37, sc. A, et. 4,
ap. 28, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) MUNEAN ROBERT COSTIN, Str.
Zaharia Boerescu, bl. P2, ap. 6, jud.
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

(732) GURAU CATALIN, Str. Molidului
nr. 2, sat Tamaşi, jud. Ilfov, ,
C O M U N A  C O R B E A N C A
ROMANIA 

(540)

STEELBORN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08729
(151) 14.12.2011
(732) S.C. CIOCHIU MEDIA S.R.L., Str.

Rozelor nr. 2, jud. Dolj, , FILIAŞI
ROMANIA 

(540)

micapi ANUNTURI DE BANI GATA

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; tipărituri, cărţi,
publicaţii, reviste, ziare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; abonamente la
ziare, agenţii de publicitate, anunţuri
publicitare, cronică publicitară, publicare de
texte publicitare, publicitate (broşuri,
prospecte, etc), publicitate on-line, publicitate
prin corespondenţă, sondaje de opinie,
transcrierea de comunicări, servicii de
abonamente la ziare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; distribuirea
de ziare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08749
(151) 14.12.2011
(732) S.C. AIMS SERVICES S.R.L., Str.

W.A. Mozart nr. 16 B, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

aims hr outsourcing PURPOSEFULLY
RELIABLE

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270511;

270519; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de plasare şi recrutare de
personal, servicii de consultanţă în domeniul
resurselor umane (coaching sau consiliere în
carieră, centre de evaluare dezvoltare, audit de
resurse umane, servicii de diagnoză
organizaţională, alte servicii în domeniul
resurselor umane); servicii de punere la
dispoziţie de personal; servicii de salarizare şi
administrare de personal pentru angajaţii
clienţilor, alte servicii de furnizare şi
management al forţei de muncă; consultanţă
pentru conducerea afacerilor şi management,

servicii de secretariat, activităţi de studiere a
pieţei şi sondare a opiniei publice, alte servicii
prestate în principal întreprinderilor.
37 Servicii de instalare, întreţinere, reparaţii şi
exploatare pentru calculatoare şi imprimante.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii IT, activităţi de inginerie şi
consultanţă tehnică.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale; consultanţă privind
legislaţia muncii şi salarizarea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08730
(151) 14.12.2011
(732) RACZ CSABA PAL, Str. Ecaterina

Varga nr. 8, jud. Cluj, 400058, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

MAREA LOJĂ A TRANSILVANIEI

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi de educaţie şi instruire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08750
(151) 14.12.2011
(732) S.C. AIMS HUMAN CAPITAL

ROMANIA S.R.L., Str. W.A. Mozart
nr. 16B, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

aims ARTISANS OF COMMON
PURPOSE

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

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270521;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de plasare şi recrutare de
personal, servicii de consultanţă în domeniul
resurselor umane (coaching sau consiliere în
carieră, centre de evaluare dezvoltare, audit de
resurse umane, servicii de diagnoză
organizaţională, alte servicii în domeniul
resurselor umane); servicii de punere la
dispoziţie de personal; servicii de salarizare şi
administrare de personal pentru angajaţii
clienţilor, alte servicii de furnizare şi
management al forţei de muncă; consultanţă
pentru conducerea afacerilor şi management,
servicii de secretariat, activităţi de studiere a

pieţei şi sondare a opiniei publice, alte servicii
prestate în principal întreprinderilor.
37 Servicii de instalare, întreţinere, reparaţii şi
exploatare pentru calculatoare şi imprimante.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii IT, activităţi de inginerie şi
consultanţă tehnică.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale; consultanţă privind
legislaţia muncii şi salarizarea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08751
(151) 14.12.2011
(732) S.C. FIRST INVEST BUSINESS

S.R.L., Str. Chiliei nr. 6, ap. 7, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

Stratosphere STR by Chevalet
(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:250113; 270519;

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08739
(151) 14.12.2011
(732) S.C. ANGELIS S.R.L., Str.

Roznovanu nr. 236, judeţul Neamţ, ,
ROZNOV ROMANIA 

(540)

SR SOPHIA DE ROMANIA

  
(531) Clasificare Viena:040303; 040305;

240905; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Saci, genţi de mână, genţi sport, portofele
de buzunar, portmonee, genţi de voiaj, cufere,
rucsacuri, serviete; cufere, piei, marochinărie;
piele şi produse din piele, imitaţii de piei şi
piele şi produse din aceste materiale; umbrele
de soare, bastoane, bice, şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii
în general, inclusiv, îmbrăcăminte din piele
tricouri, pulovere, fuste, costume, jachete,
pantaloni, pantaloni scurţi, tricouri sport,
pijamale, ciorapi, flanele; corsete (lenjerie);
bretele, sutiene, lenjerie, pălării, eşarfe,
cravate, haine impermeabile, pardesie,
costume de baie, treninguri, curele (accesorii

de îmbrăcăminte),blănuri, mănuşi, halate,
încălţăminte în general, inclusiv, papuci,
pantofi, pantofi sport, cizme şi sandale.
35 Servicii post-vânzare, în special în
domeniul articolelor de îmbrăcăminte,
accesorii de modă, produse din piele,
marketing, cercetare de piaţă şi analize de
piaţa; publicitate; închiriere de spaţiu
publicitar; distribuţia de bunuri şi materiale de
publicitate pentru scopuri publicitare, inclusiv
prin intermediul mass-media electronice şi
prin internet, organizarea de expoziţii de
vânzări, promovarea unor relaţii de afaceri,
consultanţă pentru afaceri şi management,
management al afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08731
(151) 14.12.2011
(732) S.C. COFFEEMAKERS S.R.L., Str.

Unirii, magazin Adolescentul, etaj, bl.
21 ABC, jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

CUCURIGU

(591) Culori revendicate:vişiniu (pantone
484C), albastru închis, albastru
deschis (Pantone 295C, Pantone
648C)
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  (531) Clasificare Viena:030703; 030725;
290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante, alimentaţie şi cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08721
(151) 14.12.2011
(732) S.C. KESBRO IMPEX S.R.L., Str.

Postavarul nr. 98, et. 1, cam. 3, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

K.B.S. KESBRO SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb
  
(531) Clasificare Viena:030122; 240115;

240119; 290113;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază, servicii de monitorizare
(cu ajutorul aparatelor) şi intervenţie rapidă
prin echipaje specializate.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport şi depozitare valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; servicii de pază,
protecţie, supravegherea de obiecte, bunuri,
persoane şi alte valori; servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate; activităţi de investigaţie
a bunurilor şi persoanelor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08740
(151) 14.12.2011
(732) S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.,

Comuna Runcu, Jud. Gorj, , BALTA
ROMANIA 

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

(540)

Calitatea spune totul. Succes BETON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08732
(151) 14.12.2011
(732) COSTEA MIHAI ALEXANDRU,

Str. Constantin Disescu nr. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIBERATY

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
bordo, roşu, vişiniu, maro

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270519; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Reproducerea sunetelor şi a imaginilor,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de divertisment oferite de un artist
interpret, organizarea şi dirijarea de concerte,
servicii de discotecă, organizarea de
spectacole, prezentarea de spectacole live,
servicii de compoziţie muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08733
(151) 14.12.2011
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., Str.

Viticultori nr. 2, Jud. Tulcea, 825300,
MĂCIN ROMANIA 

(540)

VINURI DE MĂCIN

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

33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08735
(151) 14.12.2011
(732) MURGIA ANDREA, Cu rezidenţă în

România, P-ţa Victoriei nr. 5, sc. B,
ap. 3, Timişoara, Jud. Timiş, ,
ITALIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A  T U D O R
ICLANZAN, Piaţa Victoriei nr.5,
sc.D, ap.2, judeţul Timiş Timişoara

(540)

Detergenţi Vrac Splendido.it

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08741
(151) 14.12.2011
(732) INTREPRINDERE INDIVIDUALA

ANDREI DANUT GHEORGHE,
Str. Raului nr. 216, judeţul Sibiu, ,
SIBIEL ROMANIA 

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

(540)

PENSIUNEA ANDREAS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08720
(151) 14.12.2011
(732) S.C. GREBCOM S.R.L., Jud.

Mehedinţi, , SVINIŢA ROMANIA 

(540)

DULCEATA SMOCHINE de Sviniţa

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

  (531) Clasificare Viena:050714; 050722;
061901; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08742
(151) 14.12.2011
(732) S.C. DUCTIL TECH S.R.L., Str.

Jiului nr. 144, et. 1, ap. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DUCTIL TECH
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

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

clase:
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 08722
(151) 14.12.2011
(732) ILIE POTECARU, Str. Estacadei nr.

17, bl. P40, sc. 1, et. 4, ap. 14, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

VÂRTUTEA URSULUI

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

  
(531) Clasificare Viena:030114; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Polen pentru consum uman.
30 Miere şi produse din miere, propolis,
lăptişor de matcă nu de uz medical, preparate
pentru consumul uman; alte produse apicole
cuprinse în această clasă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08743
(151) 14.12.2011
(732) STEFAN IULIAN-LAURENTIU,

Str. Emil Racoviţă nr. 16, bl. R21, sc.
B, ap. 77, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE
JUDICIARĂ ROMANIA
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, portocaliu, negru
  
(531) Clasificare Viena:170302; 240711;

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

clase:
35 Servicii de editare, publicare şi distribuire
de lucrări în domeniul psihologiei şi expertizei
psihologice cu scop publicitar. 
41 Servicii de editare de cărţi în domeniul
psihologiei şi expertizei psihologice;
organizare de cursuri de formare profesională
continua şi complementară, conferinţe,
work-shop, lucrări şi laboratoare de cercetare
experimentală, aplicaţii practice, simpozioane,
manifestări cu caracter ştiinţific şi profesional
în domeniul psihologiei şi expertizei
psihologice.
42 Activităţi de cercetare-dezvoltare în
domeniul psihologiei şi expertizei psihologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08723
(151) 14.12.2011
(732) S.C. INVICTA S.R.L., Str. Ştefan cel

Mare nr. 4, ap. 5, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Belatriz.ro

(591) Culori revendicate:roşu

  (531) Clasificare Viena:170217; 270509;
290101;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiune afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul şi
cu ridicata în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import - export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08752
(151) 14.12.2011
(732) METIU ION, Str. Baiculeşti nr. 17,

bl. C13, sc. B, et. 9, ap.78, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ECODIALOGICA
  
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;  
(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.
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 08744
(151) 14.12.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

NAUTICA MAGAZINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; mijloace de locomoţie terestră,
aeriană şi navală (inclusiv piese de schimb, cu
excepţia celor cuprinse în alte clase), această
clasă cuprinzând în special: motoare pentru
vehicule terestre, cuplaje şi organe de
transmisie pentru vehicule terestre,
aeroglisoare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08736
(151) 14.12.2011
(732) BALINT IOSIF, Str. Viitorului nr. 5,

Judeţul Mureş, 547525, SAT
SÎNCRAIU DE MUREŞ ROMANIA

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

(540)

Puterea revigorantă a naturii

(591) Culori revendicate:portocaliu
(pantone 1575C), negru (pantone
Process Black C)

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

clase:
3 Înălbitor şi alte preparate pentru spălat;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectanţi.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, griş,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, pesmet,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată;
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; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
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consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import-export.
39 Transport; ambalare,depozitare şi
distribuţie de mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08724
(151) 14.12.2011
(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)

you 2 Tu la puterea a doua

(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc beneficiul

terţilor a unor produse diverse (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08725
(151) 14.12.2011
(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)

you 2 Tu la puterea a doua 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou; strângerea la un loc înbeneficiul
terţilor a produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08745
(151) 14.12.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

EXPO NAUTICA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; mijloace de locomoţie terestră,
aeriană şi navală (inclusiv piese de schimb, cu
excepţia celor cuprinse în alte clase), această
clasă cuprinzând în special: motoare pentru
vehicule terestre, cuplaje şi organe de
transmisie pentru vehicule terestre,
aeroglisoare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08753
(151) 14.12.2011
(732) S.C. N S DEFENCE S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 39 A, Corp D,
judeţul Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(540)

N.S. DEFENCE

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08737
(151) 14.12.2011
(732) SORANA STANCA, Str. Barbu

Vladoianu nr. 4, bl. 36, sc. A, etaj 6,
ap. 21, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

United Broker Insurance Reinsurance

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08726
(151) 14.12.2011
(732) S.C. BENDKOPP ELECTRO

S.R.L., Str. Rovine nr 14, BL. RO8,
ap. 10, Jud. Cluj, 400615, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

Pasul câştigător!

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

6 Articole de lăcătuşerie şi feronerie; organe
de asamblare şi sisteme de fixare metalice.
35 Publicitate; promovare de publicitate;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; activităţi
comerciale, import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08754
(151) 14.12.2011
(732) S.C. ISTIR BODY S.R.L., Str.

Principală nr. 333, judeţul Prahova, ,
CIORANI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

CASA PRAHOVEANULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Etichete pentru apă de masă gazoasă, sifon
(tipărituri).
32 Apă de masă gazoasă (sifon) şi alte băuturi
nealcoolice; produse pentru fabricarea apelor
gazoase; ape minerale şi gazoase; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
răcoritoare nealcoolice, alte ape îmbuteliate,
bere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08746
(151) 14.12.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

CLUB NAUTICA

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

12 Vehicule; mijloace de locomoţie terestră,
aeriană şi navală (inclusiv piese de schimb, cu
excepţia celor cuprinse în alte clase), această
clasă cuprinzând în special: motoare pentru
vehicule terestre, cuplaje şi organe de
transmisie pentru vehicule terestre,
aeroglisoare. 
42 Servicii ştiinţifice, tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale,
prospecţiuni geologice, petroliere, explorări
maritime, servicii în domeniul calculatoarelor,
reconstruire baze de date, decoraţiuni
interioare, design, estetică industrială. 
45 Servicii juridice, proprietate intelectuală,
drept de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08738
(151) 14.12.2011
(732) S.C. KAPITAL S.R.L., Şos. Nicolina

nr. 24, bl. 949, etaj 6, ap. 21, jud. Iaşi,
700733, IAŞI ROMANIA 

(540)

FINANTARE.RO

(591) Culori revendicate:verde (pantone
374C şi 575C).

  
(531) Clasificare Viena:011509; 130110;

130116; 270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08747
(151) 14.12.2011
(732) POPA MIRCEA, Str. Teodor

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

(540)

TIRE HOUSE

  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
42 Servicii ştiinţifice, tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale,
prospecţiuni geologice, petroliere, explorări
maritime, servicii în domeniul calculatoarelor,
reconstruire baze de date, decoraţiuni
interioare, design, estetică industrială. 
45 Servicii juridice, proprietate intelectuală,
drept de autor.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA BOPI 12/SAPTAMANA 50 
din data de 15.12.2011

Referitor Depozite reglementare : M 2011/4949, M 2011/4950, M 2011/04951 publicate in

BOPI CERERI MARCI  nr.7/2011/27 s-a produs o eroare in ceea ce priveste denumirea

solicitantului corect  fiind  dupa cum urmeaza:

SC  CNDPI  ROMSOFT  RETAIL  DC  SHOP  SRL .

Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM si s-a trimis solicitantului o

notificare rectificativa.




