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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 12/2011/ saptamana 51
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

07987
19.12.2011 S.C. FB IMPEXCERA S.R.L. ATEM

2 M 2011
08029

15.12.2011 S.C. FLORIANI MODE S.R.L. Bon Aroma

3 M 2011
08304

16.12.2011 S.C. 1 DECEMBRIE S.R.L. 1 Decembrie Sănătate românească,
din natură ! Târgu Neamţ

4 M 2011
08490

15.12.2011 S.C. SANTIB S.R.L. ACQUA COANDĂ PLUS APĂ
MINERALĂ CU PROPRIETĂŢI
CURATIVE

5 M 2011
08628

15.12.2011 NEGRU OVIDIU Partener by Neofashion

6 M 2011
08629

15.12.2011 NEGRU OVIDIU NEO FASHION

7 M 2011
08639

15.12.2011 S.C. MOB & IUS S.A. MICRON TOOLS

8 M 2011
08686

21.12.2011 S.C. CREION ADVERTISING
S.R.L.

CREION ADEVERTISING NEW
MEDIA COMMUNICATION
AGENCY PRINTING - BRANDING -
DESIGNING

9 M 2011
08695

15.12.2011 S.C. BIBLIOSTAR S.R.L. Libraria Mihai Eminescu-Bucuresti

10 M 2011
08755

15.12.2011 S.C. VIOVIN PROD SERV
S.R.L.

VINOTECA DOMNEASCA
ODOBESTI

11 M 2011
08756

15.12.2011 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

SmartOP

12 M 2011
08757

15.12.2011 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. VRANIS VINEXPORT VRANCEA
ROMANIA

13 M 2011
08758

15.12.2011 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. UNIREA

14 M 2011
08759

15.12.2011 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. ZESTREA

15 M 2011
08760

15.12.2011 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. SANKT PETERSBURG

16 M 2011
08761

15.12.2011 S.C. TRUST LF TRADE S.R.L. ZARAZA
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17 M 2011
08762

15.12.2011 S.C. RUVAL INVEST S.R.L. Ziar Constanta.ro

18 M 2011
08763

15.12.2011 VOICAN VIOREL
MANOLESCU COSTIN ADRIAN

BOARD GAMES Blog

19 M 2011
08764

15.12.2011 VARBANCIU NICOLAE PDS

20 M 2011
08765

15.12.2011 CHIORALIA CAMIL Quintrix

21 M 2011
08766

15.12.2011 S.C. KLIM INVEST S.A. Poiana Soarelui

22 M 2011
08767

15.12.2011 S.C. NETIQ SOLUTIONS S.R.L. Quadrant

23 M 2011
08768

15.12.2011 S.C. NETIQ SOLUTIONS S.R.L. ParkIQ

24 M 2011
08769

15.12.2011 S.C. NETIQ SOLUTIONS S.R.L. Domotica

25 M 2011
08770

15.12.2011 S.C. NETIQ SOLUTIONS S.R.L. Boreal

26 M 2011
08771

15.12.2011 S.C. MATRIX WORLD SPORTS
S.R.L.

NYC NEW YORK CITY pub & grill

27 M 2011
08772

15.12.2011 S.C. ANTECO COMPANY S.R.L. Berthelot

28 M 2011
08773

15.12.2011 S.C. ODESCO SNACK S.R.L. LUXURY BOUTIQUE

29 M 2011
08774

15.12.2011 S.C. POINT TRAVEL S.R.L.

30 M 2011
08775

15.12.2011 S.C. DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA S.R.L.

DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA IUBIRE

31 M 2011
08776

15.12.2011 S.C. ALCONOR COMPANY
S.R.L.

AROMADA

32 M 2011
08777

15.12.2011 VALEANU NICULAE FUNDATIA FLEUR DE LYS

33 M 2011
08778

15.12.2011 MOISESCU IULIAN BANKA DE ALIMENTE

34 M 2011
08782

15.12.2011 S.C. AMO FASHION RETAIL
S.R.L.

PEOPLE'S LOOKING GOOD ISN'T
IMPORTANT, IT'S EVERYTHING!

35 M 2011
08783

15.12.2011 S.C. EPISTEMIO SYSTEMS
S.R.L.

EPISTEMIO
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36 M 2011
08784

15.12.2011 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. Alfredo

37 M 2011
08785

15.12.2011 S.C. PANNA VITA COM S.R.L. PURA VITA

38 M 2011
08786

15.12.2011 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

neoBioProtect

39 M 2011
08787

15.12.2011 S.C. POLIPHARMA
INDUSTRIES S.R.L.

APICODENTA

40 M 2011
08788

15.12.2011 Iroko Pharmaceuticals, LLC ALDOMET

41 M 2011
08789

15.12.2011 S.C. WIGMOND S.R.L. WIGMOND BEAUTY & STYLE

42 M 2011
08790

15.12.2011 COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

OIKOS

43 M 2011
08791

15.12.2011 S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L.

Consulab

44 M 2011
08792

15.12.2011 S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L.

TEQAS

45 M 2011
08793

15.12.2011 S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L.

tody

46 M 2011
08794

15.12.2011 S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L.

VacuumTub

47 M 2011
08795

15.12.2011 S.C. MADE FOR PROTECTION
S.R.L.

NATURAL HEALTH SELECTIONS

48 M 2011
08796

15.12.2011 S.C. SKIN MEDIA S.R.L.

49 M 2011
08797

15.12.2011 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. YELLOW STORE

50 M 2011
08798

15.12.2011 S.C. SKIN MEDIA S.R.L. YELLOW STORE

51 M 2011
08799

15.12.2011 CASPARIAN EUGEN LUCIAN UNREST IN BUCHAREST motion
creates...travelling

52 M 2011
08800

15.12.2011 S.C. FLORIANI MODE S.R.L. MARIVA

53 M 2011
08801

15.12.2011 S.C. ATELIERUL DE PANZA
S.R.L.

atelierul de pânză

54 M 2011
08802

15.12.2011 S.C. RECICLETA S.R.L. Recicleta

55 M 2011
08803

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS SUPER SLOTS
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56 M 2011
08804

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS BINGO

57 M 2011
08805

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS SUPER POKER

58 M 2011
08806

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS SUPER ROULETTE

59 M 2011
08807

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS JOCURI

60 M 2011
08808

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS GAMES

61 M 2011
08809

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS ROULETTE

62 M 2011
08810

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS SLOTS

63 M 2011
08811

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS ONLINE

64 M 2011
08812

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS GAMBLING

65 M 2011
08813

16.12.2011 S.C. METROPOLIS GRUP
S.R.L.

METROPOLIS POKER

66 M 2011
08814

16.12.2011 DORIAN CIUBUC aqpa zone

67 M 2011
08815

16.12.2011 S.C. JOMA ROMANIA S.R.L. VIP FOR ONE DAY

68 M 2011
08816

16.12.2011 CAROLI BRANDS S.R.L. Pavia

69 M 2011
08817

16.12.2011 S.C. OTI GENERAL TRADING
S.R.L.

HARMONY

70 M 2011
08818

16.12.2011 S.C. OTI GENERAL TRADING
S.R.L.

Sani-Pro

71 M 2011
08819

16.12.2011 S.C. PROKON INVEST S.R.L. construpedia

72 M 2011
08820

16.12.2011 S.C. LIQUID CRM S.R.L. LIQUID CRM PERFECT FIT FOR
YOUR BUSINESS

73 M 2011
08821

16.12.2011 EDITURA HARGITA NEPE SZEKELY KONYHA

74 M 2011
08822

16.12.2011 S.C. BENDKOPP ELECTRO
S.R.L.

Pasul câştigător!
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75 M 2011
08823

16.12.2011 RADU MARIN PARTIDUL TEHNOCRAT prin ştiinţă
şi conştiinţă

76 M 2011
08824

16.12.2011 RADA ADRIAN NEOTEL TELECOMUNICAŢII DĂM
TONUL

77 M 2011
08825

16.12.2011 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Fibroslim

78 M 2011
08826

16.12.2011 STOICESCU VALENTIN
CRISTIAN
STOICESCU MARIUS
CRISTINEL

PARIUL DE DUMINICĂ

79 M 2011
08827

16.12.2011 S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L.

SMART control

80 M 2011
08828

16.12.2011 S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L.

Dr. Control intern

81 M 2011
08829

16.12.2011 S.C. TODY LABORATORIES
S.R.L.

Rentab 50%

82 M 2011
08830

16.12.2011 S.C. MEDIA REVOLUTION
CONSULTING S.R.L.

SPORT REVOLUTION

83 M 2011
08831

19.12.2011 MILITARU GEORGE ADRIAN SALVAŢI SPORTUL

84 M 2011
08832

19.12.2011 S.C. SMARTRADE
INTERNATIONAL S.R.L.

decolandia

85 M 2011
08833

19.12.2011 S.C. NINO GUARD SECURITY
S.R.L.

G NINO GUARD SECURITY

86 M 2011
08834

19.12.2011 S.C. NINO SISTEM SECURITY
S.R.L.

S NINO SISTEM SECURITY

87 M 2011
08835

19.12.2011 ASOCIATIA ALIANTA
EUROPEANA ANTIDROG

AEA ALIANTA EUROPEANA
ANTIDROG

88 M 2011
08836

19.12.2011 FER FLOARE MON Choix

89 M 2011
08837

19.12.2011 UPLR UNIUNEA PROFESIILOR
LIBERALE DIN ROMANIA

UPLR Uniunea Profesiilor Liberale
din România Romanian Union of
Liberal Professions

90 M 2011
08838

19.12.2011 COLLIERS INTERNATIONAL
PROPERTY CONSULTANTS
INC

ACCELERATING SUCCESS

91 M 2011
08839

21.12.2011 S.C. NANCY TRADE S.R.L. MyKids.ro

92 M 2011
08840

19.12.2011 BALAJI MARIA DAIANA THANK Q
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93 M 2011
08841

19.12.2011 BALAJI MARIA DAIANA VERA VERDE

94 M 2011
08842

19.12.2011 MORAR ANDREI FORMAŢIA Romantic muzică pentru
toate gusturile !

95 M 2011
08843

19.12.2011 S.C. ALCOVIN S.R.L. HEREDIUM

96 M 2011
08844

19.12.2011 S.C. ALCOVIN S.R.L. MOŞTENIREA

97 M 2011
08845

19.12.2011 S.C. ALCOVIN S.R.L. RENATUS

98 M 2011
08847

19.12.2011 S.C. STUDIO 47 MS S.R.L. demoga MUSIC PUBLISHING

99 M 2011
08849

19.12.2011 CENTRUL DE CULTURA
CONTEMPORANA CLUB
ELECTRO PUTERE

ELECTROPUTERE

100 M 2011
08850

19.12.2011 ION NECULAI
ANDREI VLAD

IKEDOO IKEDOO INSTITUTE

101 M 2011
08851

19.12.2011 S.C. PROACTIVE HR PROFILE
S.R.L.

SEPTAZULEN

102 M 2011
08852

19.12.2011 S.C. PROACTIVE HR PROFILE
S.R.L.

HR PROFILE

103 M 2011
08853

19.12.2011 S.C. IMEDIAT VISION S.R.L. TELESOFING CODvd RUTIER

104 M 2011
08854

19.12.2011 S.C. DESERTA S.R.L. Culinarte

105 M 2011
08855

19.12.2011 S.C. DESERTA S.R.L. Snackeria

106 M 2011
08856

19.12.2011 S.C. EDUCATIVA S.R.L. reviro REZULTATELE VIN ÎN
ROMÂNIA

107 M 2011
08857

19.12.2011 S.C. LOST MEDIA
PRODUCTIONS S.R.L.

Meserie: scriitor

108 M 2011
08858

21.12.2011 HOCHLAND SE Visul Mămăligii

109 M 2011
08859

19.12.2011 MUNTEANU MIHAI ZAHARIA
RADU PAUL CRISTIAN

RISE PROJECT

110 M 2011
08860

19.12.2011 S.C. LONG BEACH S.R.L. Chevalet Restaurant fondat în 2008

111 M 2011
08861

19.12.2011 S.C. FIORE COLLANTS S.R.L. Fiore
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112 M 2011
08862

19.12.2011 S.C. INFO AUDIT CONSULTING
S.R.L.

INFOAUDIT CONSULTING

113 M 2011
08863

19.12.2011 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Kaufland Este pentru mine!

114 M 2011
08864

19.12.2011 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Kaufland Itt jo helyen vagyok!

115 M 2011
08865

19.12.2011 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

Country Side

116 M 2011
08866

19.12.2011 S.C. AGRI-ALIANTA S.R.L. AGRI ALIANTA

117 M 2011
08867

19.12.2011 S.C. AGRI-ALIANTA S.R.L.

118 M 2011
08868

20.12.2011 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

RADIO ROMANTIC

119 M 2011
08869

20.12.2011 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

ROMANTIC FM

120 M 2011
08870

20.12.2011 SAUCA SORIN VASILE HOTEL EUROPA Business and
Relaxation

121 M 2011
08871

20.12.2011 S.C. POINT TRAVEL S.R.L. OLIMP shopping center

122 M 2011
08872

20.12.2011 S.C. SAVIS-COM S.R.L. CONFORTUL ABSOLUT LA
BOTOSANI HOTEL EUROPA

123 M 2011
08873

20.12.2011 S.C. POINT TRAVEL S.R.L. ARKA shopping center

124 M 2011
08874

20.12.2011 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) S.A.

CardAvantaj Bon Voyage

125 M 2011
08875

20.12.2011 SHAALAN MOHAMAD WAEL BOHMANN

126 M 2011
08876

20.12.2011 S.C. AD EVOLUTION S.R.L. adrevolution ONLINE ADVERTISING
AGENCY

127 M 2011
08877

20.12.2011 S.C. PAN MANAGEMENT
GROUP S.R.L.

Radu Holding Îmi pasă! Putem! Îmi
place!

128 M 2011
08878

20.12.2011 S.C. INTERBRANDS
MARKETING & DISTRIBUTION
S.R.L.

ShopiDoki

129 M 2011
08879

20.12.2011 ASOCIATIA ALEXANDRU IOAN
CUZA

ASOCIAŢIA ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 20, IAŞI
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130 M 2011
08881

20.12.2011 STANLEYBET INTERNATIONAL
LIMITED

V-Sports NOUA DIMENSIUNE A
PARIURILOR

131 M 2011
08882

20.12.2011 VIPERCIG EUROPA S.R.L. VIPER Cig

132 M 2011
08886

20.12.2011 S.C. EGO MEDIA S.R.L. LIVADA CU FRUCTE

133 M 2011
08887

20.12.2011 S.C. EGO MEDIA S.R.L. CITA

134 M 2011
08888

20.12.2011 PRODAN VIOREL estrada SHOES & BODYS

135 M 2011
08889

20.12.2011 S.C. ROMANIAN BUSINESS
CONSULT S.R.L.

Retail IQ Cheia magazinului
inteligent

136 M 2011
08890

20.12.2011 S.C. MURFATLAR ROMÂNIA
S.A.

M1.Crama Atelier

137 M 2011
08891

20.12.2011 S.C. MURFATLAR ROMÂNIA
S.A.

1855 A.D.

138 M 2011
08892

20.12.2011 S.C. MURFATLAR ROMÂNIA
S.A.

Leat 6500

139 M 2011
08893

20.12.2011 S.C. MURFATLAR ROMÂNIA
S.A.

Val de Piatra

140 M 2011
08894

20.12.2011 S.C. MURFATLAR ROMÂNIA
S.A.

Balauda

141 M 2011
08895

20.12.2011 S.C. MURFATLAR ROMÂNIA
S.A.

Kerus Magnus

142 M 2011
08896

20.12.2011 S.C. GHAL ACTIV BUSINESS
S.R.L.

FABRICA DE FIRME

143 M 2011
08897

20.12.2011 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE DISTINCT

144 M 2011
08898

20.12.2011 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE SUPREMACY

145 M 2011
08899

20.12.2011 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE ULTIMO

146 M 2011
08900

20.12.2011 S.C. ELITE CHILD'S
EDUCATION S.R.L.

GRĂDINIŢA ELITE

147 M 2011
08902

20.12.2011 STOICIU IONEL www.haine24.ro

148 M 2011
08903

20.12.2011 ASOCIATIA CLUSTERUL DE
ENERGII SUSTENABILE DIN
ROMANIA ROSENC

ROSENC Romanian Sustainable
Energy Cluster
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149 M 2011
08904

20.12.2011 AFTANASE ADRIANA
GABRIELA

Be Precious, Dedicat frumuseţii !

150 M 2011
08905

20.12.2011 PAVEL TEOFAN ambiTouch

151 M 2011
08906

20.12.2011 PAVEL TEOFAN liveTouch

152 M 2011
08907

20.12.2011 S.C. BUSINESS CHANNELS
CONNECT S.R.L.

ILUMINAM

153 M 2011
08908

21.12.2011 MIHAIL BATOG-BUJENIŢĂ Academia Liberă Păstorel Iaşi

154 M 2011
08909

21.12.2011 DUMITRESCU DORU IOAN MAÎTRE SOMELIER

155 M 2011
08910

21.12.2011 DUMITRESCU DORU IOAN MAESTRU SOMELIER

156 M 2011
08911

21.12.2011 DUMITRESCU DORU IOAN MASTER SOMELIER

157 M 2011
08912

21.12.2011 DUMITRESCU DORU IOAN SOMELIER.. EMERITUS

158 M 2011
08913

21.12.2011 S.C. MARRIS S.R.L. TURBOHALLE

159 M 2011
08914

21.12.2011 VILCEANU DRAGOS Fluximobiliar

160 M 2011
08915

21.12.2011 S.C. IMPULS LEASING
ROMANIA IFN S.A.

IMPULS LEASING ROMANIA

161 M 2011
08916

21.12.2011 S.C. IMPULS LEASING
ROMANIA IFN S.A.

IMPULS LEASING ROMANIA

162 M 2011
08919

21.12.2011 S.C. THERMOPAN S.R.L. THERMOPAN TRUSTED PARTNER
SINCE 1996

163 M 2011
08920

21.12.2011 S.C. THERMOPAN S.R.L. PRO FEEL

164 M 2011
08921

21.12.2011 WORWAG PHARMA GmbH&CO
REPREZENTANŢA ROMÂNIA

165 M 2011
08922

21.12.2011 WORWAG PHARMA GmbH&CO
REPREZENTANŢA ROMÂNIA

166 M 2011
08923

21.12.2011 LUCA IULIAN Fluierul Liberului Arbitru

167 M 2011
08924

21.12.2011 CENTRUL DE CULTURA
CONTEMPORANA CLUB
ELECTRO PUTERE

CLUB ELECTROPUTERE
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168 M 2011
08925

21.12.2011 S.C. KRISTAL PLUS S.R.L. EUROPA'S KRISTAL

169 M 2011
08926

21.12.2011 ASOCIATIA COLEGIUL NAUTIC
ROMAN

NauticLife. Romanian Yachting
School

170 M 2011
08927

21.12.2011 S.C. CESAL S.A. Cesal THERMOPLUS SISTEM
COMPLET PENTRU
TERMOIZOLARI

171 M 2011
08928

21.12.2011 S.C. CLAYMORE VANGUARD
S.R.L.

CLAYMORE VAN GUARD
PROTECŢIE ŞI PAZĂ

172 M 2011
08929

21.12.2011 S.C. MEDIA SUD EUROPA S.A. Radio SUD 97,4 FM

173 M 2011
08930

21.12.2011 S.C. MEDIA SUD
MANAGEMENT S.R.L.

OLTENIA BUSINESS

174 M 2011
08931

21.12.2011 MICROSIF HARDWARE S.R.L. MICROSIF

175 M 2011
08932

21.12.2011 MICROSIF HARDWARE S.R.L. MICROSIF HARDWARE

176 M 2011
08933

21.12.2011 NEICA VIOREL TRIPAK

177 M 2011
08934

21.12.2011 S.C. AS EKILIBRIUM S.R.L. Ekilibrium

178 M 2011
08935

21.12.2011 PHARMA EXPRESSZ KFT FarmaExpress

179 M 2011
08936

21.12.2011 S.C. PECTEN S.R.L. PECTEN

180 M 2011
08937

21.12.2011 S.C. HELIOS SECURITY S.R.L. HELIOS

181 M 2011
08938

21.12.2011 S.C. SALBAC S.A. SALAM ARIEŞ

182 M 2011
08939

21.12.2011 S.C. SALBAC S.A. SALAM SEBEŞ

183 M 2011
08940

21.12.2011 BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE

CREDIT RESPONSABIL

184 M 2011
08941

21.12.2011 URECHE DANUT GEORGEL KING AROMA

185 M 2011
08942

21.12.2011 MIHOC VASILE eco Ferma alimentaţie & sănătate în
zootehnie
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

186 M 2011
08943

21.12.2011 MIHOC VASILE DEL-CA-MAG Unic în România !
Sigur şi eficient.

187 M 2011
08944

21.12.2011 MIHOC VASILE EMH

188 M 2011
08945

21.12.2011 ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO TECHNONICOL

TilerCat
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(210) M 2011 07987
(151) 19.12.2011
(732) S.C. FB IMPEXCERA S.R.L., Str.

Episcop Marton Aron, nr. 13, bl. C1,
et. 2, ap. 5, Jud. Cluj, 400367, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

ATEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale

pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08029
(151) 15.12.2011
(732) S.C. FLORIANI MODE S.R.L., Str.

Mioriţei nr. 122, Judeţul Satu Mare, ,
LOCALITATEA BOTIZ ROMANIA

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

(540)

Bon Aroma

(591) Culori revendicate:roşu, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;

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

30 Cafea.
39 Ambalare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08304
(151) 16.12.2011
(732) S.C. 1 DECEMBRIE S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 1, jud. Neamţ, , TÂRGU
NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

1 Decembrie Sănătate românească, din
natură ! Târgu Neamţ

(591) Culori revendicate:verde, caramiziu,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020316; 050702;

070124; 110303; 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.
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 08490
(151) 15.12.2011
(732) S.C. SANTIB S.R.L., Str. Eugeniu de

Savoya nr. 11, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

ACQUA COANDĂ PLUS APĂ
MINERALĂ  CU PROPRIETĂŢI
CURATIVE

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

  
(531) Clasificare Viena:020120; 150107;

250119; 260118; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Suplimente nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08629
(151) 15.12.2011
(732) NEGRU OVIDIU, Calea Călăraşilor

nr. 53, bl. 2 Bis, ap. 36, Jud. Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

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

(540)

NEO FASHION

  
(531) Clasificare Viena:090717; 100301;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08628
(151) 15.12.2011
(732) NEGRU OVIDIU, Calea Călăraşilor

nr. 53, bl. 2 Bis, ap. 36, Jud. Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

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

(540)

Partener by Neofashion

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020105;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08639
(151) 15.12.2011
(732) S.C. MOB & IUS S.A., Str.

Narciselor nr. 52, imobil 1, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)
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MICRON TOOLS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260118;

270508; 270515; 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
magnetic 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,
altimetre, detectoare de gaze, de cabluri
electrice, de metale, balanţe-aparate de
cântărit, barometre, dinamometre, etaloane;
comparatoare şi accesorii, inclusiv
comparatoare digitale; compasuri (instrumente
de măsură şi trasaj), calibre de filetat, de
măsurat, de verificat, lupe, lunete, binocluri,
microscoape, micrometre, nivelmetre, aparate
de măsurarea presiunii, rigle de măsură,
şublere, tahometre, hidrometre.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţoneze cât mai comod, prin expoziţii cu
vânzare, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice cum ar fi site-uri

web sau emisiuni de teleshopping; comerţ,
import-export; organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08695
(151) 15.12.2011
(732) S.C. BIBLIOSTAR S.R.L., Bd.

Regina Maria nr. 16, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Libraria Mihai Eminescu-Bucuresti

  
(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 08686
(151) 21.12.2011
(732) S.C. CREION ADVERTISING

S.R.L., Str. Lunca Mare nr. 10, sc. B,
etaj 4, ap. 18, jud. Harghita, 530232,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

CREION ADEVERTISING NEW
MEDIA COMMUNICATION AGENCY
PRINTING - BRANDING - DESIGNING

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

  
(531) Clasificare Viena:030719; 270524;

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

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

(210) M 2011 08756
(151) 15.12.2011
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SmartOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare referitoare la aplicaţia de emitere
documente de plată cu cod de bare.
35 Publicitate şi afaceri; administraţie de
bunuri în domeniul financiar bancar.
36 Asigurare şi finanţare, expertise,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar, servicii bancare curente; aplicaţie de
emitere de plată cu cod de bare.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi cercetare în domeniul
financiar bancar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08775
(151) 15.12.2011
(732) S.C. DOMENIUL COROANEI

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

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

(540)

DOMENIUL COROANEI SEGARCEA
IUBIRE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08755
(151) 15.12.2011
(732) S.C. VIOVIN PROD SERV S.R.L.,

Str. Ôtefan cel Mare nr. 55, judeÛul
Vrancea, , ODOBEÔTI ROMANIA

(540)

VINOTECA DOMNEASC
ODOBESTI

(531) Clasificare Viena:050710; 070101;
270508;  

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

39 Transport, ambalare, depozitare de vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08776
(151) 15.12.2011
(732) S.C. ALCONOR COMPANY

S.R.L., Str. Alexandru Ion Cuza,
nr.27, jud. Satu Mare, 445100, CAREI
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)

AROMADA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08765
(151) 15.12.2011
(732) CHIORALIA CAMIL, Str. Henri

Coandă nr. 11, judeţul Dolj, 200514,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Quintrix
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08757
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr.1, Jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

VRANIS VINEXPORT VRANCEA
ROMANIA

(591) Culori revendicate:maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:010105; 250119;

260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08785
(151) 15.12.2011
(732) S.C. PANNA VITA COM S.R.L.,

Calea Călăraşilor nr. 249, bl. 65, sc. 1,
et. 1, ap. 6, sector 3, 030634,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PURA VITA

(591) Culori revendicate:auriu, galben,
negru, verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050317; 050719;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
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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. 
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08766
(151) 15.12.2011
(732) S.C. KLIM INVEST S.A., B-dul

Bucuresti nr. 25, jud. Maramures, ,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

Poiana Soarelui

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

  
(531) Clasificare Viena:010306; 050724;

060102; 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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08777
(151) 15.12.2011
(732) VALEANU NICULAE, Str. Barbu

Văcărescu nr. 41, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FUNDATIA FLEUR DE LYS

  
(531) Clasificare Viena:030716; 260105;

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

clase:
16 Publicaţii periodice, magazine, broşuri,
materiale tipărite, ziare tipărite pe hârtie,
fotografii (fotoreportaje).
35 Publicitate; organizare de evenimente,
târguri, expoziţii în scop comercial;
consultanţă în domeniul organizării afacerilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08758
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr.1, Jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

UNIREA

  
(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08759
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr.1, Jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ZESTREA

  
(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08760
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr.1, Jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

SANKT PETERSBURG

(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08778
(151) 15.12.2011
(732) MOISESCU IULIAN, Sat Domneşti,

nr. 21, Jud. Ilfov, , COMUNA
DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)

BANKA DE ALIMENTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, magazine, broşuri,
materiale tipărite, fotografii (fotoreportaje).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; lucrări de birou;
import-export; marketing; sondaje de opinie;
consulting; reprezentanţă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08761
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.,

Calea Munteniei nr.1, Jud. Vrancea,
620172, FOCSANI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
sc. B, et. 3, ap. 5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ZARAZA

  
(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.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08795
(151) 15.12.2011
(732) S.C. MADE FOR PROTECTION

S.R.L., Str. Mărgeanului nr. 5B, jud.
Maramureş, 430014, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

NATURAL HEALTH SELECTIONS

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

  
(531) Clasificare Viena:010306; 061901;

270511; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari;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, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/51

făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri,
condimente; gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3,5,29,30,32 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08786
(151) 15.12.2011
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Şoseaua Alba Iulia nr. 156,
Judeţul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

neoBioProtect

(591) Culori revendicate:verde (pantone
355C, 365C), albastru (pantone 294C),
galben (pantone 603C)

  
(531) Clasificare Viena:020925; 260101;

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

clase:
5 Produse farmaceutice; 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. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou specifice domeniului farmaceutic. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08762
(151) 15.12.2011
(732) S.C. RUVAL INVEST S.R.L., Str.

Soveja nr. 68, bl. O1, sc. A, et. 5, ap.
23, judeţul Constanţa, 900462,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Ziar Constanta.ro
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(591) Culori revendicate:roşu, negru,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

clase:
35 Editarea ziarelor, editarea revistelor,
periodicelor.
40 Servicii pregătitoare pentru pretipărire,
tipărire, tipărirea ziarelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08787
(151) 15.12.2011
(732) S.C. POLIPHARMA INDUSTRIES

S.R.L., Şoseaua Alba Iulia nr. 156,
Judeţul Sibiu, 550052, SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

APICODENTA

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1925C), galben (pantone 115C, 713C),
albastru (pantone 294C), verde
(pantone 355C)

  
(531) Clasificare Viena:020910; 031305;

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

clase:
5 Produse farmaceutice; 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. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou specifice domeniului farmaceutic. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor specifice domeniului farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08788
(151) 15.12.2011
(732) Iroko Pharmaceuticals, LLC, Navy

Yard Center, One Crescent Drive,
Suite 400, 19112, Philadelphia S.U.A.
Pennsylvania

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

(540)

ALDOMET

(300) Prioritate invocată:
 /24.05.2011/US
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Preparate farmaceutice pentru tratarea
hipertensiunii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08796
(151) 15.12.2011
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:010302; 260416;

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

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

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 08767
(151) 15.12.2011
(732) S.C. NETIQ SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Morii nr. 65, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Quadrant

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260407; 270501;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08797
(151) 15.12.2011
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

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

(540)

YELLOW STORE

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

  
(531) Clasificare Viena:010302; 270502;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
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siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 08768
(151) 15.12.2011
(732) S.C. NETIQ SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Morii nr. 65, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

ParkIQ

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270501;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08798
(151) 15.12.2011
(732) S.C. SKIN MEDIA S.R.L., Str. Ocna

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

(540)

YELLOW STORE

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

  
(531) Clasificare Viena:010302; 270524;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 08789
(151) 15.12.2011
(732) S.C. WIGMOND S.R.L., Str. Griviţei

nr. 4, judeţul Maramureş, 430323,
BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

WIGMOND BEAUTY & STYLE

  
(531) Clasificare Viena:100511; 100513;

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

clase:
3 Produse cosmetice profesionale pentru păr,
piele, unghii, masaj.
8 Produse profesionale de tip instrumente
pentru coafură, manichiură şi pedichiură
cuprinse în acestă clasă.
10 Produse profesionale de tip instrumente
pentru masaj de uz medical. 
21 Produse profesionale de tip instrumente
pentru uz cosmetic cuprinse în această clasă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 3,8,10,21 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08769
(151) 15.12.2011
(732) S.C. NETIQ SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Morii nr. 65, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Domotica

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270509;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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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 08770
(151) 15.12.2011
(732) S.C. NETIQ SOLUTIONS S.R.L.,

Str. Morii nr. 65, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Boreal

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270502;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08790
(151) 15.12.2011
(732) C O M P A G N I E  G E R V A I S

DANONE, 17 Boulevard Haussmann,
75009, PARIS 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)

OIKOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, lapte pudră, lapte sub formă de gel,
lapte aromat şi lapte bătut; produse lactate,
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cum ar fi: deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi
de băut, brânză de vaci, băuturi simple sau
aromate produse în principal din lapte sau
produse lactate, băuturi lactate preparate în
principal din lapte, băuturi lactate cu conţinut
de fructe; produse lactate sau aromate
fermentate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08799
(151) 15.12.2011
(732) CASPARIAN EUGEN LUCIAN,

Bd. Tineretului nr. 31, bl. 37, sc. B,
etaj 9, ap. 82, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNREST IN BUCHAREST motion
creates...travelling

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

  
(531) Clasificare Viena:060704; 180325;

240701; 250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08800
(151) 15.12.2011
(732) S.C. FLORIANI MODE S.R.L., Str.

Mioriţei nr. 122, Judeţul Satu Mare, ,
LOCALITATEA BOTIZ ROMANIA

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

(540)

MARIVA

(591) Culori revendicate:verde, negru,
galben auriu

  
(531) Clasificare Viena:110304; 110320;

250119; 290113;  
(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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou; import-export.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08771
(151) 15.12.2011
(732) S.C. MATRIX WORLD SPORTS

S.R.L., Str. Paul Chinezu nr. 6, et. 1,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

NYC NEW YORK CITY pub & grill

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

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270509;

270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08772
(151) 15.12.2011
(732) S.C. ANTECO COMPANY S.R.L.,

Str. Slt. Erou Gheorghe Potop nr. 3A,
judeţul Vrancea, 620075, FOCŞANI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

Berthelot

  
(531) Clasificare Viena:230125; 270511;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, restaurante,
baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor;
servicii de cazare temporară în hoteluri,
pensiuni, parcuri pentru rulote, campinguri şi
tabere pentru vacanţe şi perioade de scurtă
durată, şi alte activităţi de cazare similare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08791
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TODY LABORATORIES

S.R.L., Str. Vadul Moldovei nr. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Consulab

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport special de mostre, teste şi probe
de laborator. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
44 Servicii medicale de laborator, servicii
medicale de laborator în sistem de preluare de
probe de la clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08773
(151) 15.12.2011
(732) S.C. ODESCO SNACK S.R.L.,

B-dul Decebal nr. 92, Jud. Neamţ,
6 1 0 0 5 2 ,  P I A T R A  N E A MŢ
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

LUXURY BOUTIQUE

  
(531) Clasificare Viena:250113; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; management şi administrare
comercială; regruparea în avantajul terţilor a
produselor industriale alimentare şi
nealimentare, a dulciurilor, a băuturilor
alcoolice, a cosmeticelor şi a produselor de
îngrijire corporală, a bijuteriilor, a obiectelor
de artă (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/51

(210) M 2011 08774
(151) 15.12.2011
(732) S.C. POINT TRAVEL S.R.L., Str.

Muncii nr. 2, judeţul Neamţ, 610168,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI TRANSFER
TEHNOLOGIC-STOIAN IOAN,
B-dul. Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35,
Jud. Neamţ ROMAN

(540)

  
(531) Clasificare Viena:030717; 100310;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
industriale alimentare şi nealimentare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08801
(151) 15.12.2011
(732) S.C. ATELIERUL DE PANZA

S.R.L., Bd. Basarabia nr. 256, în
incinta FAUR, poarta 1, sector 3,
030352, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

atelierul de pânză

  
(531) Clasificare Viena:150303; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi feţe de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Campanii de strângeri de fonduri, activităţi
economice cu scop de autofinanţare.
41 Activităţi sportive şi culturale;
divertisment; educaţie, informare, instruire,
diseminare informaţie pe temele: dezvoltare
durabilă, reciclare, păduri, energie, resurse,
construcţii, dezvoltare urbană şi comunitară,
producţie şi consum durabil; campanii de
informare.
45 Servicii sociale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08792
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TODY LABORATORIES

S.R.L., Str. Vadul Moldovei nr. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEQAS

(591) Culori revendicate:roşu

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

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport special de mostre, teste şi probe
de laborator. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
44 Servicii medicale de laborator, servicii
medicale de laborator în sistem de preluare de
probe de la clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08782
(151) 15.12.2011
(732) S.C. AMO FASHION RETAIL

S.R.L., Allea Rozelor nr. 28, bl. A8,
sc. B, parter, ap. 1, camera 1, 700206,
IAŞI ROMANIA 

(540)

PEOPLE'S LOOKING GOOD ISN'T
IMPORTANT, IT'S EVERYTHING!

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08802
(151) 15.12.2011
(732) S.C. RECICLETA S.R.L., Str.

Speranţei nr. 27, ap. 1, parter, sector 2,
020992, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Recicleta
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
36 Campanii de strângeri de fonduri, activităţi
economice cu scop de autofinanţare.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Activităţi sportive şi culturale;
divertisment; educaţie, informare, instruire,
diseminare informaţie pe temele: dezvoltare
durabilă, reciclare, păduri, energie, resurse,
construcţii, dezvoltare urbană şi comunitară,
producţie şi consum durabil;economie socială,
antreprenoriat social; campanii de informare.
45 Servicii sociale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08793
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TODY LABORATORIES

S.R.L., Str. Vadul Moldovei nr. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

tody

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:011315; 270502;

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

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport special de mostre, teste şi probe
de laborator. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
44 Servicii medicale de laborator, servicii
medicale de laborator în sistem de preluare de
probe de la clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08794
(151) 15.12.2011
(732) S.C. TODY LABORATORIES

S.R.L., Str. Vadul Moldovei nr. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VacuumTub

(591) Culori revendicate:albstru

  
(531) Clasificare Viena:191113; 270511;

270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale (cu excepţia transportului
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lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport special de mostre, teste şi probe
de laborator. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
44 Servicii medicale de laborator, servicii
medicale de laborator în sistem de preluare de
probe de la clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08783
(151) 15.12.2011
(732) S.C. EPISTEMIO SYSTEMS

S.R.L., Str. Saturn nr. 26, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

EPISTEMIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Agregarea şi sistematizarea informaţiilor în
baze de date; căutarea de informaţii în baze de
date; administrarea pe calculator a
informaţiilor şi fişierelor; procesarea şi
editarea textelor; procesarea informaţiilor;
reproducerea documentelor; realizarea de
statistici; furnizarea de statistici; sondaje de
opinie; informaţii de specialitate şi
consultanţă; consultanţă pentru management;
asistenţă pentru management; consultanţă
organizaţională; consultanţă pentru selecţia
personalului; selecţie de personal; servicii de
subcontractare pentru asistenţă şi consultanţă
de specialitate; publicitate on-line pe reţele de

calculatoare; închirierea de spaţii publicitare;
închirierea de timpi publicitari pe mijloace de
comunicare; diseminarea materialelor
publicitare.
41 Servicii educaţionale; informaţii
educaţionale; organizarea şi derularea de
conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane,
colocvii sau organizarea şi derularea de
competiţii în domeniul educaţiei şi ştiinţei;
organizarea şi derularea de expoziţii în
domeniul educaţiei şi ştiinţei; publicarea şi
editarea cărţilor; furnizarea de cărţi şi
publicaţii în format electronic; publicarea şi
scrierea textelor, altele decât cele publicitare;
servicii ale librăriilor; servicii de prelucrare
digitală a textelor şi imaginilor; servicii de
prelucrare electronică a documentelor.
42 Agregarea şi sistematizarea informaţiei
ştiinţifice; furnizarea de informaţie ştiinţifică,
excluzând consilierea; programarea
calculatoarelor; închirierea programelor de
calculator; consultanţă referitoare la programe
de calculator; conceperea şi analiza
programelor de calculator; conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic; conversia programelor de
calculator şi a informaţiilor în format
electronic; realizarea şi administrarea
site-urilor web pentru alţii; închirierea
serverelor web; găzduirea site-urilor web;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08784
(151) 15.12.2011
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

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

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

(540)

Alfredo

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08817
(151) 16.12.2011
(732) S.C. OTI GENERAL TRADING

S.R.L., Str. Drumul Între Tarlale nr.
42, corp A, cam. 16, et. 1, sector 3,
032982, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARMONY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Substanţe pentru spălat; săpunuri;
parfumerie, cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08818
(151) 16.12.2011
(732) S.C. OTI GENERAL TRADING

S.R.L., Str. Drumul Între Tarlale nr.
42, corp A, cam. 16, et. 1, sector 3,
032982, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sani-Pro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08819
(151) 16.12.2011
(732) S.C. PROKON INVEST S.R.L., Str.

Doinei nr. 9, ap. 13, jud. Alba,
515600, CUGIR ROMANIA 

(540)

construpedia

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
37 Construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08821
(151) 16.12.2011
(732) EDITURA HARGITA NEPE, Str.

Liliceni nr. 45, judeţul Harghita,
530190, MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(540)

SZEKELY KONYHA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08826
(151) 16.12.2011
(732) S T O I C E S C U  V A L E N T I N

CRISTIAN, Şos. Nicolae Titulescu
nr. 3, bl. A1, sc. A, ap. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S T O I C E S C U  M A R I U S
CRISTINEL, Şos. Nicolae Titulescu
nr.3, bl. A1, sc. 1, etaj 3, ap. 20, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PARIUL DE DUMINICĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08763
(151) 15.12.2011
(732) VOICAN VIOREL, Str. Liviu

Rebreanu nr. 46-58, sc. F, ap. 52,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MANOLESCU COSTIN ADRIAN,
Str. Libertăţii nr. 3, bl. GA8C, et. 4,
ap. 17, jud. Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(540)

BOARD GAMES Blog

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

  
(531) Clasificare Viena:210107; 270515;

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

clase:
28 Jocuri, jucării.
35 Publicitate şi publicitate on-line.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08764
(151) 15.12.2011
(732) VARBANCIU NICOLAE, Intrarea

Procopie Dumitrescu nr. 11, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PDS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011108; 020901;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08813
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

METROPOLIS POKER

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08814
(151) 16.12.2011
(732) DORIAN CIUBUC, Bd.Corneliu

Coposu nr.4, bl.105 A, sc. 4, ap.119,
et. 8, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  C A B I N E T  D E
P R O P R I E T A T E
I N D U S T R I A L A - C R I S T I N A
ADRIANA SIRBU, Str. Arh. Ion
Berindei nr. 3, bl. OD 21A, sc. B, ap.
51, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

aqpa zone

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:050116; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase), pungi de ambalaj din material plastic,
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folii din materiale plastice pentru ambalaj.
20 Produse din materiale plastice, recipiente
de ambalare din materiale plastice. 
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; import-export.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; crearea şi
menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08803
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

METROPOLIS SUPER SLOTS

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270515;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08804
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

METROPOLIS BINGO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08815
(151) 16.12.2011
(732) S.C. JOMA ROMANIA S.R.L., Str.

Ştefan Cicio Pop nr. 40, ap. 9, judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

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

(540)

VIP FOR ONE DAY

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

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240113;

240115; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08805
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

METROPOLIS SUPER POKER

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08806
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08807
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

METROPOLIS JOCURI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08808
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

METROPOLIS GAMES

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08809
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

METROPOLIS ROULETTE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08816
(151) 16.12.2011
(732) CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor
Plaza, et. 5, corp B, birou 5B01, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pavia

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270508;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; ouă şi lapte; cu excepţia tonului şi a
legumelor conservate în ulei. 
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
de birou, cu excepţia regrupării în beneficiul
terţilor, a unor produse (cu excepţia
transportului acestora), care să permită
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere aceste
produse, şi anume de grăsimi şi uleiuri
comestibile, măsline conservate, ton şi legume
conservate în ulei, oţet, sosuri (condimente),
legume proaspete, în special măsline, bere,
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor şi băuturi alcoolice, astfel de
servicii fiind furnizate de magazine cu
amănuntul, puncte de vânzare en-gros,
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul poştei electronice, de exemplu,
prin intermediul site-uri Web sau a
programelor de televiziune de cumpărături,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08810
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

METROPOLIS SLOTS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08823
(151) 16.12.2011
(732) R A D U  M A R I N ,  S p l a i u l

Independenţei nr. 202B, 060023,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTIDUL TEHNOCRAT prin ştiinţă şi
conştiinţă

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

  
(531) Clasificare Viena:020923; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08811
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)
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METROPOLIS ONLINE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08820
(151) 16.12.2011
(732) S.C. LIQUID CRM S.R.L., Str. Zizin

nr. 7, bl. 80B, sc. A, ap. 5, sector 3,
031262, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

LIQUID CRM PERFECT FIT FOR
YOUR BUSINESS

(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

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

clase:
9 Programe de calculator (software); aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea şi
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea
sunetului sauimaginilor; suporţi de

înregistrare magnetici, discuri acustice;
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare.
42 Servicii de dezvoltare software; servicii de
creare, proiectare, dezvoltare, promovare,
optimizare, personalizare, găzduire, menţinere
şi administrare site-uri web; elaborarea
(conceperea), instalarea, actualizarea şi
întreţinerea programelor de calculator;
proiectarea sistemelor informatice; servicii de
protecţie împotriva viruşilor informatici;
crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; servicii de
consultanţă în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării paginilor web; suport
logistic în publicitate, grafic, design, creaţie în
domeniul publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08812
(151) 16.12.2011
(732) S.C. METROPOLIS GRUP S.R.L.,

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08824
(151) 16.12.2011
(732) RADA ADRIAN, Str. Târgul

Cărbuneşti nr. 24, sector 5, 051417,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEOTEL TELECOMUNICAŢII DĂM
TONUL

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011305; 260116;

270508; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08822
(151) 16.12.2011
(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. 7, judeţ Cluj DEJ

(540)

Pasul câştigător!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Articole de lăcătuşerie şi feronerie; organe
de asamblare şi fixare metalice. 
35 Publicitate; promovare de produse;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; activitate
comercială; import-export. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08825
(151) 16.12.2011
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Fibroslim
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(531) Clasificare Viena:270502; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08827
(151) 16.12.2011
(732) S.C. TODY LABORATORIES

S.R.L., Str. Vadul Moldovei nr. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART control

(591) Culori revendicate:roz, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270502;

270508; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport special de mostre, teste de
laborator.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
44 Servicii medicale de laborator, servicii

medicale de laborator în sistem de preluare de
probe de la clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08828
(151) 16.12.2011
(732) S.C. TODY LABORATORIES

S.R.L., Str. Vadul Moldovei nr. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dr. Control intern

(591) Culori revendicate:negru, orange

  
(531) Clasificare Viena:020115; 270509;

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

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport special de mostre, teste de
laborator.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
44 Servicii medicale de laborator, servicii
medicale de laborator în sistem de preluare de
probe de la clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08829
(151) 16.12.2011
(732) S.C. TODY LABORATORIES

S.R.L., Str. Vadul Moldovei nr. 22,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Rentab 50%

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270711;

290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor medicale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport special de mostre, teste de
laborator.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
44 Servicii medicale de laborator, servicii
medicale de laborator în sistem de preluare de
probe de la clienţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08830
(151) 16.12.2011
(732) S.C. MEDIA REVOLUTION

CONSULTING S.R.L., Str. Serg.
Pironaşu Ion nr. 13-15, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPORT REVOLUTION

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270509;

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

clase:
38 Difuzare emisiuni radio/tv.
41 Producţia de emisiuni radio/tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08844
(151) 19.12.2011
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., Str.

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

(540)

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

33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08845
(151) 19.12.2011
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., Str.

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

(540)

RENATUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08856
(151) 19.12.2011
(732) S.C. EDUCATIVA S.R.L., Str.

Gheorghe Grigore Cantacuzino Nr.
226A, Bl. 129E, Etaj 2, Ap. 11,
100466, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

reviro REZULTATELE VIN ÎN
ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:roÕu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030716; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08857
(151) 19.12.2011
(732) S . C .  L O S T  M E D I A

PRODUCTIONS S.R.L., Intrarea
Serdarului nr. 5, ap. 1, sector 1,
011377, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Meserie: scriitor

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08831
(151) 19.12.2011
(732) MILITARU GEORGE ADRIAN,

Bd. Camil Ressu nr. 29, bl. N2, sc. 3,
et. 3, ap. 111, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SALVAŢI SPORTUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08832
(151) 19.12.2011
(732) S . C .  S M A R T R A D E

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Blandiana nr. 6, sector 6, 062267,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

decolandia

(591) Culori revendicate:violet, crem
deschis

  
(531) Clasificare Viena:030721; 270508;

290112;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice.
20 Mobile, produse (necuprinse în alte clase)
din lemn.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08847
(151) 19.12.2011
(732) S.C. STUDIO 47 MS S.R.L., Str.

Vânătorilor nr. 34, bl. D1A, ap. 7,
judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

demoga MUSIC PUBLISHING

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

(531) Clasificare Viena:270504; 270506;
290115;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice, tehnologice, de
cercetare ştiinţifică, de analize industriale,
prospecţiuni geologice, petroliere, explorări
marine; servicii în domeniul calculatoarelor,
reconstituire baze de date, decoraţiuni
interioare, design, estetică industrială.
45 Servicii juridice; proprietate intelectuală;
drept de autor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/51

(210) M 2011 08858
(151) 21.12.2011
(732) HOCHLAND SE, Kemptener Str. 17,

88178, HEIMENKIRCH GERMANIA

(540)

Visul Mămăligii

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

  
(531) Clasificare Viena:080725; 090102;

110314; 110320; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08833
(151) 19.12.2011
(732) S.C. NINO GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Libertăţii nr. 312 I, judeţul
Ilfov, , COMUNA GLIA ROMANIA

(540)

G NINO GUARD SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;

270521; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08834
(151) 19.12.2011
(732) S.C. NINO SISTEM SECURITY

S.R.L., Str. Libertăţii nr. 69A, camera
3, judeţul Ilfov, , COMUNA GLINA
ROMANIA 

(540)

S NINO SISTEM SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;

270521; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea

serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08835
(151) 19.12.2011
(732) A S O C I A T I A  A L I A N T A

EUROPEANA ANTIDROG, Str.
Libertăţii nr. 69/, Sat Glina, judeţul
I l fov,  ,  COMUNA GLINA
ROMANIA 

(540)

AEA ALIANTA EUROPEANA
ANTIDROG

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

  
(531) Clasificare Viena:010501; 011108;

240115; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie adezivi;
materiale de instruire şi învăţământ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08849
(151) 19.12.2011
(732) CENTRUL DE CULTURA

C O N T E M P O R A N A  C L U B
ELECTRO PUTERE, Str. A. I.
Cuza, bl. 8C, ap. 17, jud. Dolj,
200528, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

ELECTROPUTERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08836
(151) 19.12.2011
(732) FER FLOARE, Aleea Secuilor nr. 3,

bl. 5, sc. 2, et. 6, ap. 118, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MON Choix

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08859
(151) 19.12.2011
(732) MUNTEANU MIHAI ZAHARIA,

Str. Poet Vasile Cârlova nr. 4, bl. A6,
ap.  54,  sector 3,  031145,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) RADU PAUL CRISTIAN, Str.
Maximilian Popper nr. 30, bl. F6, sc.
2, ap. 59, sector 3, 030846,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RISE PROJECT

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
285C), verde (pantone 362C),
portocaliu (pantone 1665C), roşu
(pantone 1795C)

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase (ziare,
reviste, periodice); 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); caracter

tipografice; clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor şi lucrări de birou (activităţi de
management şi publicitate în legătură cu
activitatea de editare, publicare a
periodicelor). 
38 Telecomunicaţii (programe audiovizuale,
afişare electronică a informaţiilor, agenţii de
presă).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (publicarea electronică a
cărţilor şi periodicelor, organizarea de
seminarii, simpozioane, forum-uri).
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 08860
(151) 19.12.2011
(732) S.C. LONG BEACH S.R.L., B-dul 1

Mai nr. 1, bl. H9, sc. A, ap. 6, 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)

Chevalet Restaurant fondat în 2008
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(591) Culori revendicate:bej

  
(531) Clasificare Viena:010105; 051304;

090110; 110302; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08837
(151) 19.12.2011
(732) UPLR UNIUNEA PROFESIILOR

LIBERALE DIN ROMANIA, Str.
General Berthelot nr. 41, sector 1,
010169, BUCURESTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL "ION
FLOREA", Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

UPLR Uniunea Profesiilor Liberale din
România Romanian Union of Liberal
Professions

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
299C)

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270510;

290104;  

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

16 Materiale (cu excepţia aparatelor) pentru
învăţământ şi/sau pentru reclame, promovări
şi publicitate; tipărituri; fotografii; hârtie,
carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase; papetărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor statistice.
36 Obţinerea de facilităţi fiscale; asigurări;
afaceri financiare.
41 Educaţie; recunoaşterea reciprocă a
diplomelor şi calificărilor profesionale şi
serviciile pe piaţa internă; instruire;
menţinerea la nivel înalt a competenţei şi
creşterea calificării profesionale a membrilor
profesiilor liberale; acordarea unui sprijin
direct tinerilor care acced în profesiile
liberale; divertisment; activităţi culturale;
organizarea şi conducerea de congrese;
organizarea şi conducerea de seminarii;
organizarea şi conducerea de simpozioane;
organizarea şi conducerea de workshopuri,
având ca tematică dezvoltarea şi
perfecţionarea profesiilor liberale şi a relaţiilor
dintre acestea şi celelalte profesii; orientare
profesională şi consiliere în domeniul
educaţiei şi formării.
42 Forum pentru schimb de experienţă şi
discuţii online; crearea şi dezvoltarea
programelor de calculator în acest scop;
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii informatice referitoare la
protecţia programelor.
45 Servicii juridice; apărarea, în forme
organizate a intereselor fundamentale ale
membrilor profesiilor liberale; crearea,
menţinerea şi îmbunătăţirea cadrului juridic
corespunzător dezvoltării profesiilor liberale
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prin organizarea lor independentă sau
autonomă, în raport cu statutul şi prin
asigurarea unei legături permanente cu
autorităţile publice; asigurarea condiţiilor
pentru exercitarea profesiilor liberale pe baza
liberei iniţiative şi în condiţii de concurenţă,
în conformitate cu dispoziţiile legale, cu
regulile statutare şi cu principiile
deontologice; elaborarea de coduri de
conduită care să includă valorile comune ale
profesiilor liberale; promovarea solidarităţii
profesiilor liberale; participarea, alături de alte
organizaţii neguvernamentale, la derularea
procesului legislativ şi adaptarea legislaţiei
privind profesiile liberale din România la
standardele Europene, transpunerea în
legislaţia naţională a directivelor UE privind
profesiile liberale; participarea activă a
profesiilor liberale la dialogul social organizat
în România; stabilirea de relaţii de cooperare
şi întrajutorare cu alte organizaţii de profesii
liberale pe plan internaţional; servicii de
securitate pentru protecţia bunurilor şi
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08861
(151) 19.12.2011
(732) S.C. FIORE COLLANTS S.R.L.,

Str. Intrarea Horbotei nr. 12, bl. 3, ap.
122, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Fiore

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

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

clase:
25 Ciorapi damă şi copii, şosete, lenjerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08862
(151) 19.12.2011
(732) S.C. INFO AUDIT CONSULTING

S.R.L., Str. Edgar Quinet nr. 8, et. 2,
ap. 7, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

INFOAUDIT CONSULTING

(591) Culori revendicate:albastru
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(531) Clasificare Viena:020123; 270515;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08838
(151) 19.12.2011
(732) COLLIERS INTERNATIONAL

PROPERTY CONSULTANTS INC,
1209 Orange Street, 19801,
WILMINGTON S.U.A. DELAWARE

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

(540)

ACCELERATING SUCCESS

(300) Prioritate invocată:
 /09.09.2011/CA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii tipărite şi anume, reviste,
buletine de ştiri şi broşuri oferind articole şi
subiecte de interes general, cu privire la
proprietăţiimobiliare, bunuri imobiliare,
proprietăţi comerciale, proprietăţi rezidenţiale,
clădiri şi întreprinderi; materiale educaţionale

tipărite, şi anume, materiale de curs, ghiduri,
registre de lucru, fişe, forme, evaluări şi
manuale; blocnotes, tablete de scris,
instrumente de scris.
35 Furnizarea de servicii de cercetare de piaţă
şi analiză referitoare la imobiliare,
proprietăţiimobiliare, proprietăţi comerciale,
proprietăţi rezidenţiale, clădiri şi întreprinderi;
servicii de licitaţii.
36 Furnizarea de servicii de consultanţă,
agenţii de brokeraj, pentru terţi referitoare la
dezvoltare imobiliară, planificare imobiliară,
management de proiect imobiliar, investiţii
imobiliare, administrare imobile, servicii
imobiliare financiare, management imobiliar,
servicii imobiliare de evaluare fiscală,
market ing imobi l iar ,  servic i i  de
vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare,
închiriere şi leasing de bunuri imobiliare,
estimare şi evaluare de bunuri imobiliare şi
brokeraj imobiliar; furnizarea de servicii de
consultanţă, agenţii de brokeraj pentru terţi
referitoare la dezvoltarea, planificarea,
managementul de proiect, de investiţii,
administraţie, management, vânzare şi
cumpărare, de închiriere şi leasing, estimare şi
evaluare, precum şi achiziţionarea şi
fuziuneaproprietăţi comerciale, de proprietăţi
rezidenţiale, de proprietate industrială, clădiri
şi întreprinderi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08839
(151) 21.12.2011
(732) S.C. NANCY TRADE S.R.L., Str.

Sovata nr. 22, bl. C-20, ap. 62, judeţul
Bihor, , ORADEA 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)
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MyKids.ro

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020517; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; magazine online şi lanţ de magazine;
sondaje de piaţă; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08840
(151) 19.12.2011
(732) BALAJI MARIA DAIANA, Str.

Mărăşti nr. 13, 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)

THANK Q

  
(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 08841
(151) 19.12.2011
(732) BALAJI MARIA DAIANA, Str.

Mărăşti nr. 13, 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)

VERA VERDE

  
(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 08842
(151) 19.12.2011
(732) MORAR ANDREI, nr. 418 B, Sat

Sfântu Ilie, judeţul Suceava, ,
COMUNA ŞCHEIA ROMANIA 

(540)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/51

FORMAŢIA Romantic muzică pentru
toate gusturile !

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

  
(531) Clasificare Viena:050501; 220110;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08843
(151) 19.12.2011
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., Str.

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

(540)

HEREDIUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08851
(151) 19.12.2011
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEPTAZULEN

  
(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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee, publicaţii
cotidiene şi/sau periodice, cărţi, reviste,
publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
servicii editoriale şi redacţionale (redactare,
tehnoredactare, tratamentul textelor);
redactare texte publicitare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08863
(151) 19.12.2011
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

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

(540)

Kaufland Este pentru mine!

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; publicitatea pentru părţi terţe
pe internet; management al afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii cu ridicata şi cu amănuntul în
domeniul produselor alimentare, produselor

alimentare de lux, băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice, produselor alimentare articole
magazin de sănătate, produselor farmaceutice,
cosmetice, parfumerie , medicamente,
articolelor de uz casnic, ustensilelor de
bucătărie, produselor sanitare, produselor
pentru spălătorii şi curăţătorii, articolelor din
magazinele de metalurgie, articolelor de
bricolaj, articolelor de gradină, accesoriilor
auto, biciclete, motociclete, mobilier,
articolelor de camping, calculatoare, software
pentru calculatoare, echipamentelor
electronice de larg consum şi aparate,
aparatelor electrice şi aparatelor electrice de
uz casnic, echipamentelor multimedia,
accesoriilor multimedia, echipamentelor de
telecomunicaţii, maşini, jucării, articolelor de
papetărie şi materiale tipărite, materiale de
birouri, materiale de împachetat, materiale
decorative şi rechizite şcolare, produselor din
tutun, îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii,
textile şi articolelor de galanterie, accesorii de
călătorie, articole în scopuri de recreere,
echipamente sportive şi pentru fitness, hrană
pentru animale, aparate fotografice, articole
fotografice, echipamente fotografice, bijuterii
şi ceasuri; colectarea de produse pentru alţii în
scopuri de prezentare, de cumpărare şi de
vânzare; prezentarea bunurilor pe suporturi de
comunicare pentru afaceri de vânzare cu
amănuntul; consiliere comercială de afaceri şi
de informaţii; vânzări promoţionale pentru
alţii; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale şi de publicitate, organizarea de
târguri comerciale în scopuri comerciale sau
publicitare; vitrine magazin, studii de
marketing şi analize de piaţă, cercetare de
marketing, relaţii publice, organizarea de
tranzacţii comerciale pentru alţii, de
asemenea, în contextul comerţului electronic;
aranjarea de contracte pentru alţii; organizarea
de contracte referitoare la furnizarea de
reparaţii şi servicii de întreţinere pentru alţii;
recepţie comandă, pentru serviciile de livrare
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comenzi şi de facturare; organizarea de
abonamente pentru servicii de telecomunicaţii
pentru alţii; organizare de contracte de
telefonie mobilă pentru alţii şi contracte
pentru distribuirea de tonuri de apel pentru
telefoane mobile pentru alţii; organizarea
contractelor de furnizare de energie electrică;
publicarea de materiale tipărite (de asemenea,
în format electronic) în scopuri publicitare,
dezvoltarea de măsuri de păstrare a clienţilor
sub aspecte de publicitate şi de marketing,
lucrări de birou şi publicitate pentru
programele de păstrare a clienţilor; difuzarea
de materiale publicitare; medierea contractelor
comerciale şi de afaceri, de asemenea, prin
internet; publicitate prin poştă (flyere, pliante,
materiale tipărite, eşantioane); recepţie
comandă, servicii de livrare comenzi şi
facturare în contextul comerţului electronic şi
a negocierii de contracte pentru achiziţionarea
şi vânzarea de bunuri; servicii de call center şi
anume servicii de suport prin intermediul
liniilor de asistenţă telefonică în contextul
procesării administrative a comenzilor de
achiziţii pentru alţii, recepţie comandă prin
telefon, primirea de cerinţelor/solicitărilor sau
reclamaţiilor prin telefon, consiliere
organizaţională prin intermediul centrelor de
apel; stocarea informaţiilor în bazele de date
din calculator, facilităţi de închiriere şi leasing
incluse în clasa 35, în special echipamente de
birou, fotocopiatoare, distribuitoare automate,
sisteme de casă de marcat, casierii, standuri de
vânzare, spaţii publicitare.
36 Subscriere de asigurări; servicii financiare,
tranzacţii financiare; afaceri imobiliare,
inclusiv de management imobiliar şi agenţii
imobiliare, închiriere şi leasing de bunuri
imobiliare (management facilitar); închiriere
şi leasing de bunuri imobiliare, şi anume spaţii
comerciale, realizarea programelor de prime şi
programe premium ca măsuri de păstrare a
clientului prin emitere (pentru alţii) de
simboluri de valoare, bilete de reduceri,

carduri de magazin, cu o caracteristică de
plată; asigurare de suporturi de date
corespunzătoarepentru bonusuri de rezervare
şi tranzacţiile premium (incluse în clasa 36)
asigurare de carduri de credit precum şi a
serviciilor şi cardurilor bonus de club cu o
caracteristică de plată, servicii financiare, şi
anume procesarea plăţilor, în special noncash
şi a celor aşezări şi pe bază de card, tranzacţii
financiare; informaţii financiare; servicii de
tranzacţii de plată, şi anume de compensare
financiară; consultanţă de asigurare,
consultanţă financiară, consultanţă a
tranzacţiilor financiare, consultanţă imobiliara
(incluse în clasa 36).
37 Construcţii; reparaţii şi anume repararea,
întreţinerea şi service în domeniul articolelor
de uz casnic, ustensile de bucătărie, articole de
la magazinele de hardware, articole de la
magazinele de bricolaj, articole de gradină,
accesorii auto, biciclete, motociclete, mobilier,
articole de camping, computere, software de
calculator, echipamente electronice de consum
şi aparate, echipamente electrice, aparate
electrice şi aparate electrice de uz casnic,
instalaţii de răcire şi aparate de răcire, utilaje,
echipamente multimedia, accesorii
multimedia, aparate fotografice, echipamente
de telecomunicaţii, maşini, feronerie, în
special, chei şi lacăte, tapiţerie, jucării,
marochinărie, îmbrăcăminte, încălţăminte,
produse textile, articole pentru scopuri de
recreere, echipament sport şi de fitness,
consumabile pentru animale, aparate
fotografice, articole fotografice, echipament
fotografic, bijuterii şi ceasuri, instalare;
instalarea şi întreţinerea aparatelor electronice,
în special a cititoarelor de carduri, registrele
de încasare; spălătorii auto; spălarea; albirea şi
curăţarea rufelor; curăţarea clădirilor;
închiriere şi leasing de echipamente de
magazin incluse în clasa 37, în special maşini
de curăţare.
38 Telecomunicatii; furnizarea accesului
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utilizatorilor la informaţii pe internet,
furnizarea de platforme internet şi portaluri;
comunicare de telefonie mobilă servicii
telefonice via centre de apel; închiriere şi
leasing de echipamente de magazin incluse în
clasa 38; în special aparate de telecomunicaţii,
echipament de telecomunicaţii, mesaje de
trimitere a aparatelor.
39 Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri; livrare de bunuri, servicii de curierat,
parcare, organizare, rezervare şi aranjare de
tururi, excursii, excursii de o zi, călătorii şi
excursii oraş; hamali, informaţii în domeniul
turismului prin linii de asistenţă telefonică sau
centrelor de apel; transportul de pasageri şi
bunuri prin mijloace auto, căi ferate, cu barca
şi avioane; escortarea călătorilor; informaţii de
călătorie, informaţii de trafic; rezervare,
închiriere şi achiziţionare de automobile,
biciclete, servicii de funcţionare a agenţiilor
de turism (incluse în clasa 39); de închiriere şi
leasing de facilităţi magazin incluse în clasa
39, în special instalaţiile de răcire, maşini şi
aparate de răcire, containere de depozitare,
motor maşini, cărucioare (cărucioare de
cumpărături), tabeluri de vânzări, rafturi
pentru stocarea şi prezentarea mărfurilor.
40 Tratament de materiale; developare film
fotografic, copiere de fotografii; procesarea
filmelor fotografice şi/sau cinematografice
(incluse în clasa 40); tipărire de modele/
şabloane; tipărire; scriere cu laser; prelucrarea
pielei; tratarea hârtiei; înrămare de tablouri;
congelare de alimente; afumarea alimentelor;
gravare; imprimare offset; reciclarea sticlelor
de băuturi; fabricare de chei; modificare de
îmbrăcăminte; închiriere şi concesionarea
facilitaţilor de magazin incluse în clasa 40; în
particular generatoare, aparate de climatizarea
aerului; aparate de încălzirea spaţiului.
41 Educaţie; şcoli pentru sugari; îngrijirea
copiilor (educare); instruire; formare de
personal prin instruire şi educare;
divertisment; spectacole muzicale; informare

privind divertismentul; activităţi sportive şi
culturale; informare via hotlines sau call
centers în domeniul educaţiei şi al
divertismentului; organizarea şi îndeplinirea
de activităţi sportive şi culturale; organizarea
şi conducerea de seminarii şi ateliere (de
instruire); organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educaţionale; organizarea de
competiţii (educare şi divertisment);
publicarea de materiale tipărite/ imprimate (şi
în format electronic), cu excepţia celor cu
scop publicitar; organizarea, planificarea şi
conducerea de loterii şi alte jocuri şi jocuri pe
bani (gaming and money games); distribuirea
de bilete de loterie şi alte documente de
participare; servicii de agenţie de bilete (de
divertisment); rezervare de bilete pentru locuri
la spectacole; publicarea şi editarea de
imprimate, cărţi, ziare şi reviste; furnizarea de
publicaţii electronice on-line, care nu pot fi
descărcate; servicii de prelucrare digitală a
imaginilor (digital imaging services);
închiriere şi concesionarea facilităţilor de
magazin incluse în clasa 41, în particular
echipamente audio, seturi de radio şi
televisione, camere video.
42 Servicii ştiinţifice şi technologice şi
activităţi de cercetare şi design referitoare la
acestea; servicii de cercetare şi analiză
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
prelucrarea şi gestionare datelor pentru terţi
(incluse în clasa 42), în particular administrare
server, depozitarea datelor electronice;
salvarea datelor electronice; creearea de arte
grafice de proiectare, şi anume consiliere
privind design-ul şi conţinutul publicaţiilor
tipărite sau electronice; creearea publicaţiilor
tipărite sau electronice; procesarea imaginii
digitale, updatarea de site-uri web; creeare şi
menţinerea de site-uri web pentru terţi;
încercări de materiale, controlul calităţii;
consultaţii privind decoraţiuni interioare;
consultanţă în domeniul economisirii energiei;
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închiriere şi concesionarea facilităţilor de
magazin incluse în clasa 42, în particular
computere.
43 Servicii de alimentaţie publică şi de cazare;
servicii de catering; servicii oferite de agenţii
de călătorii, anume planificarea, rezervarea şi
cumpărarea de locuri de cazare; administrarea
de restaurante; servicii de informare via
hotlines or call centers în domeniul birourilor
de cazare, planificarea şi închirierea
apartamentelor de vacanţă sau a pensiunilor
turistice, rezervarea de locuri de cazare
temporară şi rezervarea de hoteluri precum şi
servicii de găzduire şi de restaurant; închiriere
şi concesionarea facilităţilor de magazin
incluse în clasa 43, în particular scaune, mese,
construcţii transportabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08852
(151) 19.12.2011
(732) S.C. PROACTIVE HR PROFILE

S.R.L., Str. Pecineaga nr. 10, bl. 17C,
sc. 2, ap. 15, sector 5, 051956,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HR PROFILE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee, publicaţii
cotidiene şi/sau periodice, cărţi, reviste,
publicaţii ocazionale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine,
servicii editoriale şi redacţionale (redactare,
tehnoredactare, tratamentul textelor);
redactare texte publicitare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
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 08853
(151) 19.12.2011
(732) S.C. IMEDIAT VISION S.R.L.,

Aleea Hobiţa, nr. 2, bl. 300, sc. A, ap.
36, sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TELESOFING CODvd RUTIER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08854
(151) 19.12.2011
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

Culinarte

  
(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 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08855
(151) 19.12.2011
(732) S.C. DESERTA S.R.L., Str. C.

Porumbescu nr. 3, Judeţul Sibiu,
550401, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

Snackeria

  
(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 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, pentru domeniul
solicitat a fi înregistrat, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08864
(151) 19.12.2011
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

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

(540)

Kaufland Itt jo helyen vagyok!

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

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

clase:
35 Publicitate; publicitatea pentru părţi terţe
pe internet; management al afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii cu ridicata şi cu amănuntul în
domeniul produselor alimentare, produselor
alimentare de lux, băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice, produselor alimentare articole
magazin de sănătate, produselor farmaceutice,
cosmetice, parfumerie , medicamente,
articolelor de uz casnic, ustensilelor de
bucătărie, produselor sanitare, produselor

pentru spălătorii şi curăţătorii, articolelor din
magazinele de metalurgie, articolelor de
bricolaj, articolelor de gradină, accesoriilor
auto, biciclete, motociclete, mobilier,
articolelor de camping, calculatoare, software
pentru calculatoare, echipamentelor
electronice de larg consum şi aparate,
aparatelor electrice şi aparatelor electrice de
uz casnic, echipamentelor multimedia,
accesoriilor multimedia, echipamentelor de
telecomunicaţii, maşini, jucării, articolelor de
papetărie şi materiale tipărite, materiale de
birouri, materiale de împachetat, materiale
decorative şi rechizite şcolare, produselor din
tutun, îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii,
textile şi articolelor de galanterie, accesorii de
călătorie, articole în scopuri de recreere,
echipamente sportive şi pentru fitness, hrană
pentru animale, aparate fotografice, articole
fotografice, echipamente fotografice, bijuterii
şi ceasuri; colectarea de produse pentru alţii în
scopuri de prezentare, de cumpărare şi de
vânzare; prezentarea bunurilor pe suporturi de
comunicare pentru afaceri de vânzare cu
amănuntul; consiliere comercială de afaceri şi
de informaţii; vânzări promoţionale pentru
alţii; organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale şi de publicitate, organizarea de
târguri comerciale în scopuri comerciale sau
publicitare; vitrine magazin, studii de
marketing şi analize de piaţă, cercetare de
marketing, relaţii publice, organizarea de
tranzacţii comerciale pentru alţii, de
asemenea, în contextul comerţului electronic;
aranjarea de contracte pentru alţii; organizarea
de contracte referitoare la furnizarea de
reparaţii şi servicii de întreţinere pentru alţii;
recepţie comandă, pentru serviciile de livrare
comenzi şi de facturare; organizarea de
abonamente pentru servicii de telecomunicaţii
pentru alţii; organizare de contracte de
telefonie mobilă pentru alţii şi contracte
pentru distribuirea de tonuri de apel pentru
telefoane mobile pentru alţii; organizarea
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contractelor de furnizare de energie electrică;
publicarea de materiale tipărite (de asemenea,
în format electronic) în scopuri publicitare,
dezvoltarea de măsuri de păstrare a clienţilor
sub aspecte de publicitate şi de marketing,
lucrări de birou şi publicitate pentru
programele de păstrare a clienţilor; difuzarea
de materiale publicitare; medierea contractelor
comerciale şi de afaceri, de asemenea, prin
internet; publicitate prin poştă (flyere, pliante,
materiale tipărite, eşantioane); recepţie
comandă, servicii de livrare comenzi şi
facturare în contextul comerţului electronic şi
a negocierii de contracte pentru achiziţionarea
şi vânzarea de bunuri; servicii de call center şi
anume servicii de suport prin intermediul
liniilor de asistenţă telefonică în contextul
procesării administrative a comenzilor de
achiziţii pentru alţii, recepţie comandă prin
telefon, primirea de cerinţelor/solicitărilor sau
reclamaţiilor prin telefon, consiliere
organizaţională prin intermediul centrelor de
apel; stocarea informaţiilor în bazele de date
din calculator, facilităţi de închiriere şi leasing
incluse în clasa 35, în special echipamente de
birou, fotocopiatoare, distribuitoare automate,
sisteme de casă de marcat, casierii, standuri de
vânzare, spaţii publicitare.
36 Subscriere de asigurări; servicii financiare,
tranzacţii financiare; afaceri imobiliare,
inclusiv de management imobiliar şi agenţii
imobiliare, închiriere şi leasing de bunuri
imobiliare (management facilitar); închiriere
şi leasing de bunuri imobiliare, şi anume spaţii
comerciale, realizarea programelor de prime şi
programe premium ca măsuri de păstrare a
clientului prin emitere (pentru alţii) de
simboluri de valoare, bilete de reduceri,
carduri de magazin, cu o caracteristică de
plată; asigurare de suporturi de date
corespunzătoarepentru bonusuri de rezervare
şi tranzacţiile premium (incluse în clasa 36)
asigurare de carduri de credit precum şi a
serviciilor şi cardurilor bonus de club cu o

caracteristică de plată, servicii financiare, şi
anume procesarea plăţilor, în special noncash
şi a celor aşezări şi pe bază de card, tranzacţii
financiare; informaţii financiare; servicii de
tranzacţii de plată, şi anume de compensare
financiară; consultanţă de asigurare,
consultanţă financiară, consultanţă a
tranzacţiilor financiare, consultanţă imobiliara
(incluse în clasa 36).
37 Construcţii; reparaţii şi anume repararea,
întreţinerea şi service în domeniul articolelor
de uz casnic, ustensile de bucătărie, articole de
la magazinele de hardware, articole de la
magazinele de bricolaj, articole de gradină,
accesorii auto, biciclete, motociclete, mobilier,
articole de camping, computere, software de
calculator, echipamente electronice de consum
şi aparate, echipamente electrice, aparate
electrice şi aparate electrice de uz casnic,
instalaţii de răcire şi aparate de răcire, utilaje,
echipamente multimedia, accesorii
multimedia, aparate fotografice, echipamente
de telecomunicaţii, maşini, feronerie, în
special, chei şi lacăte, tapiţerie, jucării,
marochinărie, îmbrăcăminte, încălţăminte,
produse textile, articole pentru scopuri de
recreere, echipament sport şi de fitness,
consumabile pentru animale, aparate
fotografice, articole fotografice, echipament
fotografic, bijuterii şi ceasuri, instalare;
instalarea şi întreţinerea aparatelor electronice,
în special a cititoarelor de carduri, registrele
de încasare; spălătorii auto; spălarea; albirea şi
curăţarea rufelor; curăţarea clădirilor;
închiriere şi leasing de echipamente de
magazin incluse în clasa 37, în special maşini
de curăţare.
38 Telecomunicatii; furnizarea accesului
utilizatorilor la informaţii pe internet,
furnizarea de platforme internet şi portaluri;
comunicare de telefonie mobilă servicii
telefonice via centre de apel; închiriere şi
leasing de echipamente de magazin incluse în
clasa 38; în special aparate de telecomunicaţii,
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echipament de telecomunicaţii, mesaje de
trimitere a aparatelor.
39 Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri; livrare de bunuri, servicii de curierat,
parcare, organizare, rezervare şi aranjare de
tururi, excursii, excursii de o zi, călătorii şi
excursii oraş; hamali, informaţii în domeniul
turismului prin linii de asistenţă telefonică sau
centrelor de apel; transportul de pasageri şi
bunuri prin mijloace auto, căi ferate, cu barca
şi avioane; escortarea călătorilor; informaţii de
călătorie, informaţii de trafic; rezervare,
închiriere şi achiziţionare de automobile,
biciclete, servicii de funcţionare a agenţiilor
de turism (incluse în clasa 39); de închiriere şi
leasing de facilităţi magazin incluse în clasa
39, în special instalaţiile de răcire, maşini şi
aparate de răcire, containere de depozitare,
motor maşini, cărucioare (cărucioare de
cumpărături), tabeluri de vânzări, rafturi
pentru stocarea şi prezentarea mărfurilor.
40 Tratament de materiale; developare film
fotografic, copiere de fotografii; procesarea
filmelor fotografice şi/sau cinematografice
(incluse în clasa 40); tipărire de modele/
şabloane; tipărire; scriere cu laser; prelucrarea
pielei; tratarea hârtiei; înrămare de tablouri;
congelare de alimente; afumarea alimentelor;
gravare; imprimare offset; reciclarea sticlelor
de băuturi; fabricare de chei; modificare de
îmbrăcăminte; închiriere şi concesionarea
facilitaţilor de magazin incluse în clasa 40; în
particular generatoare, aparate de climatizarea
aerului; aparate de încălzirea spaţiului.
41 Educaţie; şcoli pentru sugari; îngrijirea
copiilor (educare); instruire; formare de
personal prin instruire şi educare;
divertisment; spectacole muzicale; informare
privind divertismentul; activităţi sportive şi
culturale; informare via hotlines sau call
centers în domeniul educaţiei şi al
divertismentului; organizarea şi îndeplinirea
de activităţi sportive şi culturale; organizarea
şi conducerea de seminarii şi ateliere (de

instruire); organizarea de expoziţii cu scopuri
culturale sau educaţionale; organizarea de
competiţii (educare şi divertisment);
publicarea de materiale tipărite/ imprimate (şi
în format electronic), cu excepţia celor cu
scop publicitar; organizarea, planificarea şi
conducerea de loterii şi alte jocuri şi jocuri pe
bani (gaming and money games); distribuirea
de bilete de loterie şi alte documente de
participare; servicii de agenţie de bilete (de
divertisment); rezervare de bilete pentru locuri
la spectacole; publicarea şi editarea de
imprimate, cărţi, ziare şi reviste; furnizarea de
publicaţii electronice on-line, care nu pot fi
descărcate; servicii de prelucrare digitală a
imaginilor (digital imaging services);
închiriere şi concesionarea facilităţilor de
magazin incluse în clasa 41, în particular
echipamente audio, seturi de radio şi
televisione, camere video.
42 Servicii ştiinţifice şi technologice şi
activităţi de cercetare şi design referitoare la
acestea; servicii de cercetare şi analiză
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
prelucrarea şi gestionare datelor pentru terţi
(incluse în clasa 42), în particular administrare
server, depozitarea datelor electronice;
salvarea datelor electronice; creearea de arte
grafice de proiectare, şi anume consiliere
privind design-ul şi conţinutul publicaţiilor
tipărite sau electronice; creearea publicaţiilor
tipărite sau electronice; procesarea imaginii
digitale, updatarea de site-uri web; creeare şi
menţinerea de site-uri web pentru terţi;
încercări de materiale, controlul calităţii;
consultaţii privind decoraţiuni interioare;
consultanţă în domeniul economisirii energiei;
închiriere şi concesionarea facilităţilor de
magazin incluse în clasa 42, în particular
computere.
43 Servicii de alimentaţie publică şi de cazare;
servicii de catering; servicii oferite de agenţii
de călătorii, anume planificarea, rezervarea şi
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cumpărarea de locuri de cazare; administrarea
de restaurante; servicii de informare via
hotlines or call centers în domeniul birourilor
de cazare, planificarea şi închirierea
apartamentelor de vacanţă sau a pensiunilor
turistice, rezervarea de locuri de cazare
temporară şi rezervarea de hoteluri precum şi
servicii de găzduire şi de restaurant; închiriere
şi concesionarea facilităţilor de magazin
incluse în clasa 43, în particular scaune, mese,
construcţii transportabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08850
(151) 19.12.2011
(732) ION NECULAI, Str. Puţul Cu Plopi,

nr. 12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) ANDREI VLAD, Şos. Colentina nr.
2, bl. 1, sc. F, et. 10, ap. 207, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IKEDOO IKEDOO INSTITUTE

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

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270509;

270515; 290114;  

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

9 Aparate şi instrumente didactice, cuprinse în
această clasă.
16 Materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor).
28 Jocuri, jucării. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08865
(151) 19.12.2011
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

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

(540)

Country Side

  
(531) Clasificare Viena:020120; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Mezeluri, conserve mezeluri, conserve
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mixte care conţin mezeluri şi/sau legume,
carne conservate şi anume afumate, sărate
şi/sau preparate din carne, cârnaţi sângerete,
ficat pate, şuncă, bacon, cârnaţi în aluat,
cârnaţi, produse afumate sau parţial preparate
din carne, păsări şi vânat; mâncăruri
semi-preparate şi mâncăruri parţial preparate,
constând în principal din mezeluri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08866
(151) 19.12.2011
(732) S.C. AGRI-ALIANTA S.R.L., Şos.

Brăilei nr. 17, judeţul Ialomiţa, ,
SLOBOZIA ROMANIA 

(540)

AGRI ALIANTA

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08867
(151) 19.12.2011
(732) S.C. AGRI-ALIANTA S.R.L., Şos.

Brăilei nr. 17, judeţul Ialomiţa, ,
SLOBOZIA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050702; 150717;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08878
(151) 20.12.2011
(732) S . C .  I N T E R B R A N D S

MARKETING & DISTRIBUTION
S.R.L., Şos. Viilor nr. 14, sect. 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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ShopiDoki

(591) Culori revendicate:maro, bej, alb

  
(531) Clasificare Viena:020914; 100311;

270502; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08898
(151) 20.12.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

SOBRANIE SUPREMACY

  
(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 08899
(151) 20.12.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

SOBRANIE ULTIMO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08868
(151) 20.12.2011
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd, Ficusului nr. 44
A, bl. Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RADIO ROMANTIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-TV.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
in spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;

organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08900
(151) 20.12.2011
(732) S . C .  E L I T E  C H I L D ' S

EDUCATION S.R.L., Str. Lânăriei
nr. 136, sector 4, 040328,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRĂDINIŢA ELITE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08879
(151) 20.12.2011
(732) ASOCIATIA ALEXANDRU IOAN

CUZA, Şos. Bucium nr. 23, parter,
jud. Iaşi, 700153, IAŞI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 20, IAŞI

  
(531) Clasificare Viena:020101; 051304;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08869
(151) 20.12.2011
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd, Ficusului nr. 44
A, bl. Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANTIC FM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08870
(151) 20.12.2011
(732) SAUCA SORIN VASILE, Str. Aleea

Zorilor nr. 4, ap. 8, Jud. Botoşani, ,
BOTOŞANI ROMANIA 

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

(540)

HOTEL EUROPA Business and
Relaxation

  
(531) Clasificare Viena:010105; 011524;

261113; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08902
(151) 20.12.2011
(732) STOICIU IONEL, Intr. Eroilor nr.

12, judeţul Ilfov, , BRĂNEŞTI
ROMANIA 

(540)

www.haine24.ro

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08871
(151) 20.12.2011
(732) S.C. POINT TRAVEL S.R.L., Str.

Muncii nr. 2, judeţul Neamţ, 610168,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

OLIMP shopping center

(591) Culori revendicate:galben (pantone
Process Yellow C, pantone 7406C),
bej (pantone 729 C), negru (pantone
Process Black C)

  
(531) Clasificare Viena:030717; 100311;

270501; 290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08903
(151) 20.12.2011
(732) ASOCIATIA CLUSTERUL DE

ENERGII SUSTENABILE DIN
ROMANIA ROSENC ,  Piaţa
Victoriei nr. 3, cam. 8, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

ROSENC Romanian Sustainable Energy
Cluster

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260205;

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

clase:
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.
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 08872
(151) 20.12.2011
(732) S.C. SAVIS-COM S.R.L., Str. Poştei

nr. 6, Jud. Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

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

(540)

CONFORTUL ABSOLUT LA
BOTOSANI HOTEL EUROPA

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08873
(151) 20.12.2011
(732) S.C. POINT TRAVEL S.R.L., Str.

Muncii nr. 2, judeţul Neamţ, 610168,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

ARKA shopping center

  
(531) Clasificare Viena:030717; 100311;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08888
(151) 20.12.2011
(732) PRODAN VIOREL, Str. W. Goethe

nr. 14, ap.6, judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

estrada SHOES & BODYS

(531) Clasificare Viena:040309; 260116;
270502;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08881
(151) 20.12.2011
(732) STANLEYBET INTERNATIONAL

LIMITED, Tithebarn Street, 201-210
M e r c u r y  C o u r t ,  L 2  2 Q P ,
LIVERPOOL REGATUL UNIT 

(540)

V-Sports NOUA DIMENSIUNE A
PARIURILOR

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08874
(151) 20.12.2011
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) S.A., B-dul Timisoara
nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector
6, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

CardAvantaj Bon Voyage

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08904
(151) 20.12.2011
(732) A F T A N A S E  A D R I A N A

GABRIELA, Str. Clopotari nr. 48, bl.
674, sc. C, et. 1, ap. 8, judeţul Iaşi,
700723, IAŞI ROMANIA 

(540)

Be Precious, Dedicat frumuseţii !

  
(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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului; bijuterii din metale
preţioasecu pietre preţioase, semipreţioase,
perle şi corali.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08889
(151) 20.12.2011
(732) S.C. ROMANIAN BUSINESS

CONSULT S.R.L., Splaiul Unirii
Tronson 3 Dreapta nr. 8, bl. B4, Parter
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Retail IQ Cheia magazinului inteligent

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri,
negru

  
(531) Clasificare Viena:140113; 270509;

270510; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
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comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08875
(151) 20.12.2011
(732) SHAALAN MOHAMAD WAEL,

Cu rezidenţă în Bucureşti, Str.
Olteniţei nr. 26, bl. 4C, sc. 1, ap. 10,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BOHMANN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte
clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08905
(151) 20.12.2011
(732) PAVEL TEOFAN, Str. Bâlea nr.

37-B, Judeţul Sibiu, , SIBIU
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)

ambiTouch

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
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computerizată.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08906
(151) 20.12.2011
(732) PAVEL TEOFAN, Str. Bâlea nr.

37-B, Judeţul Sibiu, , SIBIU
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)

liveTouch

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

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

înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
computerizată.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08907
(151) 20.12.2011
(732) S.C. BUSINESS CHANNELS

CONNECT S.R.L., Str. Siriului nr.
15, bl. 16 E, sc.B, ap. 38, sector 1, ,
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)

ILUMINAM

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270507;

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

9 Panouri pentru semnalizare luminoasă,
tuburi luminoase pentru publicitate (leduri).
11 Aparate şi instalaţii de iluminat, tuburi
luminoase pentru iluminat. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse în special a celor din
clasa 9 şi 11 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export; organizarea
de târguri şi expoziţii cu scopuri comerciale şi
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08876
(151) 20.12.2011
(732) S.C. AD EVOLUTION S.R.L., Şos.

Vitan-Bîrzeşti nr. 7D-7E, Complex
Hotelier Rin Grand Hotel, demisol,
birou nr. 5, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

adrevolution ONLINE ADVERTISING
AGENCY

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(pantone 1788C)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare;
afaceri imobiliare.
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 08890
(151) 20.12.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMÂNIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, Jud.
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Comuna Snagov, bl. P53, sc.A, ap.1,
judeţ Ilfov SNAGOV

(540)

M1.Crama Atelier

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08891
(151) 20.12.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMÂNIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, Jud.
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Comuna Snagov, bl. P53, sc.A, ap.1,
judeţ Ilfov SNAGOV

(540)

1855 A.D.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08892
(151) 20.12.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMÂNIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, Jud.
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

Leat 6500

  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08893
(151) 20.12.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMÂNIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, Jud.
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

Val de Piatra

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08894
(151) 20.12.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMÂNIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, Jud.
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08895
(151) 20.12.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMÂNIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, Jud.
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

Kerus Magnus

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08896
(151) 20.12.2011
(732) S.C. GHAL ACTIV BUSINESS

S.R.L., Str. Banului nr. 1A, ap. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FABRICA DE FIRME

  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
45 Servicii juridice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08877
(151) 20.12.2011
(732) S.C. PAN MANAGEMENT

GROUP S.R.L., Str. Făinari nr. 3,
mansardă birou, nr. 14, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Radu Holding Îmi pasă! Putem! Îmi
place!

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) 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.
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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08882
(151) 20.12.2011
(732) VIPERCIG EUROPA S.R.L., Str.

Ion Heliade Rădulescu nr. 3, camera 3,
jud. Argeş, 115300, CURTEA DE
ARGEŞ ROMANIA 

(540)

VIPER Cig

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:031101; 031102;

270502; 270508; 270511; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.
11 Instalaţii de producere a vaporilor.
34 Articole pentru fumători.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice, a instalaţiilor de
producere a vaporilor şi a articolelor pentru
fumători (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08897
(151) 20.12.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

SOBRANIE DISTINCT

  
(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 08886
(151) 20.12.2011
(732) S.C. EGO MEDIA S.R.L., Str. Barbu

Delavrancea nr. 53, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LIVADA CU FRUCTE

(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(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 08887
(151) 20.12.2011
(732) S.C. EGO MEDIA S.R.L., Str. Barbu

Delavrancea nr. 53, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CITA

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08908
(151) 21.12.2011
(732) MIHAIL BATOG-BUJENIŢĂ, Str.

George Coşbuc 19, Jud. Iaşi, 700469,
IAŞI ROMANIA 

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

(540)

Academia Liberă Păstorel Iaşi

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:170109; 200103;

270502; 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08909
(151) 21.12.2011
(732) DUMITRESCU DORU IOAN, Str.

Carpaţilor nr. 32, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

MAÎTRE SOMELIER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08910
(151) 21.12.2011
(732) DUMITRESCU DORU IOAN, Str.

Carpaţilor nr. 32, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

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

33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08911
(151) 21.12.2011
(732) DUMITRESCU DORU IOAN, Str.

Carpaţilor nr. 32, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

MASTER SOMELIER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08912
(151) 21.12.2011
(732) DUMITRESCU DORU IOAN, Str.

Carpaţilor nr. 32, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

SOMELIER.. EMERITUS

  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08913
(151) 21.12.2011
(732) S.C. MARRIS S.R.L., Piaţa Alba

Iulia nr. 5, bl. i4, sc. 1, ap. 58, sector
3, 031104, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TURBOHALLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08914
(151) 21.12.2011
(732) VILCEANU DRAGOS, Str.

Gheorghe Dumitrescu Bumbeşti nr.
10, Jud. Gorj, , BUMBEŞTI JIU
ROMANIA 

(540)

Fluximobiliar

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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 08915
(151) 21.12.2011
(732) S . C .  I M P U L S  L E A S I N G

ROMANIA IFN S.A., Str. Luigi
Galvani nr. 61-63, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMPULS LEASING ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii; leasing auto
(închirieri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08916
(151) 21.12.2011
(732) S . C .  I M P U L S  L E A S I N G

ROMANIA IFN S.A., Str. Luigi
Galvani nr. 61-63, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMPULS LEASING ROMANIA

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii; leasing auto
(închirieri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08924
(151) 21.12.2011
(732) CENTRUL DE CULTURA

C O N T E M P O R A N A  C L U B
ELECTRO PUTERE, Str. A. I.
Cuza, bl. 8C, ap. 17, jud. Dolj,
200528, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

CLUB ELECTROPUTERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08925
(151) 21.12.2011
(732) S.C. KRISTAL PLUS S.R.L., Str.

Eroilor, nr. 22, Jud. Gorj, , TÂRGU
JIU 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)

EUROPA'S KRISTAL

  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08926
(151) 21.12.2011
(732) ASOCIATIA COLEGIUL NAUTIC

ROMAN, Şos. Chitila Pădure nr. 2
bis, Jud. Ilfov, 077135, MOGOŞOAIA
ROMANIA 

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

(540)

NauticLife. Romanian Yachting School

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

  
(531) Clasificare Viena:011524; 261113;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08927
(151) 21.12.2011
(732) S.C. CESAL S.A., Şos. Borşului nr.

31, Judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

Cesal THERMOPLUS SISTEM
COMPLET PENTRU TERMOIZOLARI

(591) Culori revendicate:albastru, gri,
galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290114;  
(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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţ i i

transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08928
(151) 21.12.2011
(732) S.C. CLAYMORE VANGUARD

S.R.L., Str. Brâncoveanu nr. 172, bl.
E16, sc. 3, et. 2, ap. 7, camera 2, jud.
Mehedinţi, , DROBETA TURNU
SEVERIN ROMANIA 

(540)

CLAYMORE VAN GUARD
PROTECŢIE ŞI PAZĂ

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:030716; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08940
(151) 21.12.2011
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE, 1, Boulevard Haussmann,
75009, PARIS FRANTA 

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

(540)

CREDIT RESPONSABIL

(591) Culori revendicate:roşu, bej deschis,
alb, verde închis, verde deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:040504; 260118;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; diseminarea materialului publicitar
(broşuri, materiale tipărite, mostre); servicii de
abonare la ziare pentru terţi; managementul
afacerilor şi consultanţă pentru organizare;
contabilitate; reproducerea documentelor;
agenţii pentru ocuparea forţei de muncă;
gestionarea fişierelor de calculator;
organizarea de expoziţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare; operaţiuni de

promovare şi publicitate pentru dezvoltarea
loialităţii clienţilor, cu avantaje financiare;
publicitate on-line în cadrul unei reţele de
calculator; închirierea timpului de publicitate
prin toate mijloacele de comunicare;
publicarea textelor de publicitate; închirierea
spaţiului de publicitate; diseminarea
materialului publicitar; relaţii publice;
asistenţă pentru managementul afacerilor;
informaţii în domeniul afacerilor, agenţii de
publicitate, consultanţă pentru managementul
afacerilor, consultanţă în domeniul afacerilor
profesionale, distribuirea mostrelor
(repartizarea), actualizarea materialelor de
publicitate, evaluarea afacerilor, studii de
piaţă, furnizarea experţilor în afaceri,
colectarea datelor într-un fişier master,
informaţii în domeniul afacerilor, închirierea
materialului publicitar şi de reclamă,
previziuni economice, publicitate prin poştă,
publicitate prin postări (prin afişări),
publicitate prin radio, publicitate prin
televiziune, întocmirea declaraţiilor de conturi
(bilanţurilor).
36 Servicii financiare, servicii de creditare,
furnizarea personalizată de credit, servicii de
împrumut, operaţiuni de credit; servicii pentru
carduri de credit şi pentru carduri de debit;
afaceri monetare; servicii bancare; afaceri
imobiliare; servicii de plată; administrarea
portofoliului şi investiţii pentru toate
produsele legate de economii; informaţii
referitoare la afaceri financiare şi afaceri
bancare şi servicii imobiliare şi de credit
furnizate on-line sau întârziate în cadrul
sistemelor de prelucrare a datelor, baze de
date computerizate şi reţele computerizate sau
telematice, inclusiv reţeua worldwide web;
bănci pentru economii; emiterea cecurilor la
purtător şi a scrisorilor de credit; evaluări
imobiliare; gestionarea afacerilor imobiliare,
operaţii bancare, afaceri financiare, birouri de
credit, consultanţa în domeniul asigurărilor,
informaţii în domeniul asigurărilor, leasing,
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brokeraj în domeniul securităţii, fonduri
mutuale, investirea fondurilor, servicii de
garanţie, tranzacţii de schimb cu străinătatea,
verificarea cecurilor, servicii de depozitare a
valorilor (servicii de depozitare în siguranţă),
birouri de cliring (schimb valutar), consultanţă
financiară, brokerajul asigurărilor, brokeraj
imobiliar, agenţii de colectare a datoriilor,
emiterea de carduri de credit, economii,
evaluări financiare (asigurări, bănci,
imobiliare), estimări de impozitare, evaluări
de proprietăţi, servicii financiare, informaţii în
domeniul financiar, investiţii de capital,
transfer electronic de fonduri, management
financiar, brokeraj în domeniul amanetului,
lichidarea afacerii (afaceri financiare),
tranzacţii financiare, tranzacţii monetare,
împrumuturi în rate, sponsorizări financiare,
împrumuturi (finanţe, bani).
38 Transmiterea de informaţii pe internet;
servicii de telecomunicaţii; comunicaţii în
timp real în cadrul reţelelor de calculator;
transmisii, comunicaţii şi telecomunicaţii de
mesaje, informaţii, texte, documente
electronice inclusiv contracte, diagrame
(tabele, grafice), periodice, alte materiale
tipărite si alte date, inclusiv acelea furnizate
on-line sau întârziate în cadrul sistemelor de
prelucrare a datelor, baze de date
computerizate şi reţele computerizate sau
telematice, inclusiv internet şi reţeaua
worldwide web; servicii electronice şi de
poştă computerizata; transmiterea de ştiri şi
informaţii prin mijloace de telecomunicaţii;
furnizarea accesului utilizatorilor la
telecomunicaţii; furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la bazele de date
computerizate sau la reţele computerizate sau
la reţele de transmitere de date, inclusiv
internet şi reţeaua worldwide web;
comunicaţii prin intermediul terminalelor de
calculator; comunicaţii prin reţele de fibră
optică; comunicaţii prin telefon, radio şi
telegraf, transmisiuni prin televiziune şi radio,

programe de televiziune şi radio; servicii de
poştă electronică; transmiterea de mesaje;
transmiterea de mesaje şi imagini prin
intermediul calculatorului; transmisie prin
satelit; transmiterea de televiziune prin cablu;
agenţii de ştiri; închirierea timpului de acces
la calculatoare sau la reţele de comunicare,
inclusiv internet pentru consultarea textelor, a
documentelor electronice, a bazelor de date
grafice şi a informaţiilor audiovizuale;
inchirierea accesului la paginile personalizate
din interfeţele reţelelor care acordă acces la
programele computerizate ale agenţilor;
închirierea timpului de acces la o baza de date
computerizată; furnizarea informaţiilor on-line
utilizând bazele de date computerizate sau
telematice sau reţeaua internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08938
(151) 21.12.2011
(732) S.C. SALBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 16, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

SALAM ARIEŞ

  
(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
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şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08939
(151) 21.12.2011
(732) S.C. SALBAC S.A., Calea Moineşti

nr. 16, Judeţul Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

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

(540)

SALAM SEBEŞ
  
(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 08919
(151) 21.12.2011
(732) S.C. THERMOPAN S.R.L., Str.

Plevnei nr. 41, judeţul Cluj, 400394,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

THERMOPAN TRUSTED PARTNER
SINCE 1996

(591) Culori revendicate:portocaliu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:020916; 270511;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice.
17 Materiale plastice extrudate; materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
construcţii nemetalice transportabile. 
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 6, 17 şi 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuţie.
42 Creare şi menţinere website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08920
(151) 21.12.2011
(732) S.C. THERMOPAN S.R.L., Str.

Plevnei nr. 41, judeţul Cluj, 400394,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

PRO FEEL

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice.
17 Materiale plastice extrudate; materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
construcţii nemetalice transportabile. 
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 6, 17 şi 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuţie.
42 Creare şi menţinere website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08921
(151) 21.12.2011
(732) WORWAG PHARMA GmbH&CO

REPREZENTANÚA ROMÂNIA,
Str. Fagului nr. 11, judeÛul Cluj,
400483 ,  CLUJ  NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

(591) Culori revendicate:bej (pantone
7410 C), albastru deschis (pantone
2995 C), albastru (pantone 2955
C), albastru închis (pantone 5255
C), negru (pantone process black
C)

  
(531) Clasificare Viena:020308; 020503;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi igienice; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente alimentare; plasturi,
materiale pentru pansamente.
16 Tipărituri, cărţi, carnete, broşuri, albume,
afişe; papetărie; ambalaj din hârtie sau
material plastic.
35 Publicitate, prezentarea şi promovarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare, campanii de promovare,
organizare de manifestări cu scop publicitar;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08941
(151) 21.12.2011
(732) URECHE DANUT GEORGEL,

Calea Călăraşilor nr. 313, bl. B3, sc. 2,
et. 3, ap. 49, judeţul Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)
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KING AROMA

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011515;

270502; 270507;  
(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.
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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08922
(151) 21.12.2011
(732) WORWAG PHARMA GmbH&CO

REPREZENTANŢA ROMÂNIA,
Str. Fagului nr. 11, judeţul Cluj,
400483, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

(591) Culori revendicate:bej (pantone 7410
C), albastru deschis (pantone 2995 C),
albastru (pantone 2955 C), negru
(pantone process black C), alb

  
(531) Clasificare Viena:020108; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi igienice; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente alimentare; plasturi,
materiale pentru pansamente.
16 Tipărituri, cărţi, carnete, broşuri, albume,
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afişe; papetărie; ambalaj din hârtie sau
material plastic.
35 Publicitate, prezentarea şi promovarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare, campanii de promovare,
organizare de manifestări cu scop publicitar;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08942
(151) 21.12.2011
(732) MIHOC VASILE, Str. Harghita nr.

98, judeţul Harghita, 530154,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

eco Ferma alimentaţie & sănătate în
zootehnie

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C, 376C, 382C)

  
(531) Clasificare Viena:050315; 260418;

270508; 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 (materiale
colante) 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.
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 08944
(151) 21.12.2011
(732) MIHOC VASILE, Str. Harghita nr.

98, judeţul Harghita, 530154,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

EMH
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(591) Culori revendicate:roÕu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260406;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
agriculturii, horticulturii şi silviculturii;
îngrăşăminte pentru pământ.
5 Produse farmaceutice şi veterinare cuprinse
în această clasă.
6 Minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
40 Tratament de materiale.
44 Servicii veterinare; servicii de agricultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08923
(151) 21.12.2011
(732) LUCA IULIAN, Str. Arad nr. 1, bl.

PS12, ap. 11, Jud. Galaţi, 800323,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

Fluierul Liberului Arbitru

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:220105; 270515;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08929
(151) 21.12.2011
(732) S.C. MEDIA SUD EUROPA S.A.,

Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Radio SUD 97,4 FM

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270502;

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

clase:
38 Post radio local (emisie radio terestră);
transmitere de emisiuni prin radio.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08943
(151) 21.12.2011
(732) MIHOC VASILE, Str. Harghita nr.

98, judeţul Harghita, 530154,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, Str. Frunte
Lată nr. 7, bl. P14A, sc. 1, ap. 3, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

DEL-CA-MAG Unic în România ! Sigur
şi eficient.

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:240723; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice destinate agriculturii. 
5 Produse veterinare cuprinse în această clasă.
6 Minereuri.
44 Servicii veterinare; servicii de agricultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08931
(151) 21.12.2011
(732) MICROSIF HARDWARE S.R.L.,

Str. Palanca nr. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MICROSIF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
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maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08932
(151) 21.12.2011
(732) MICROSIF HARDWARE S.R.L.,

Str. Palanca nr. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MICROSIF HARDWARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08933
(151) 21.12.2011
(732) NEICA VIOREL, B-dul Alexandru

Vlahuţă nr. 55, sc. B, ap. 18, judeţul
Braşov, , BRAŞOV 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)

TRIPAK

  
(531) Clasificare Viena:260305; 260318;  
(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
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semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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.
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;
calculatoare (programare pentru calculatoare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08930
(151) 21.12.2011
(732) S.C. MEDIA SUD MANAGEMENT

S.R.L., Str. Ion Maiorescu nr. 10,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

OLTENIA BUSINESS

(591) Culori revendicate:negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08934
(151) 21.12.2011
(732) S.C. AS EKILIBRIUM S.R.L., Str.

Samoil Isopescu nr. 21, bl. M, Ap. 9,
judeţul Suceava, 720036, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)
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Ekilibrium

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:020123; 020523;

260116; 270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08935
(151) 21.12.2011
(732) PHARMA EXPRESSZ KFT, Fiumei

ut. 2, 1081, BUDAPEST UNGARIA 
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

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

(540)

FarmaExpress

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08936
(151) 21.12.2011
(732) S.C. PECTEN S.R.L., Str. Viilor nr.

28, judeţul Bihor, , SAT BIHARIA
ROMANIA 

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

(540)

PECTEN

(591) Cu lo r i  r e ve nd ica t e : t u r coaz ,
galben-vernil

  
(531) Clasificare Viena:030918; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08945
(151) 21.12.2011
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBSCHESTVO TECHNONICOL,
Krymsky, Val d.8, 119409,
MOSCOVA FEDERATIA RUSA 

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

(540)

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
bunuri fabricate din aceste materiale care nu
sunt incluse în alte clase; plastic în formă
extrudată pentru a fi folosit în fabricare;
materiale pentru împachetare, stopare şi
izolare; ţevi flexibilecare nu sunt din metal.
19 Materiale de construcţie (nemetalice), ţevi
nemetalice pentru clădiri; asfalt, smoală,
bitum; clădiri nemetalicetransportabile;
monumente nemetalice.
37 Construcţia de clădiri; reparaţii; servicii de
izolare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08937
(151) 21.12.2011
(732) S.C. HELIOS SECURITY S.R.L.,

Str. Traian nr. 176, Judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

HELIOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Centrale şi accesorii pentru sisteme
antiefracţie; sisteme de supraveghere video în
circuit închis, în special digital video recorder,
camere video cu înregistrare, softuri specifice
acestora; sisteme şi softurile aferente de pontaj
personal; cabluri pentru sistemele de alarmă,
cabluri pentru sistemele CCTV; cutii metalice
echipate, surse în cutii metalice echipate, în
special pentru sisteme de supraveghere video;
sisteme detecţie incendii; interfoane şi
videointerfoane; automatizări porţi, bariere;
yale electromagnetice şi amortizoare uşi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; import-export, Ianţ de magazine,
toate aceste servicii referitoare exclusiv la
produsele proprii din clasa 9.
37 Servicii de reparaţii şi instalaţii referitoare
la produsele proprii din clasa 9.
42 Servicii de planificare tehnică de instalaţii
electrice şi de supraveghere; proiectare de
sisteme de supraveghere; monitorizarea
sistemelor de supraveghere; servicii de
consiliere şi consultanţă referitoare la
sistemele de supraveghere şi control. 

˜˜˜˜˜˜˜
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Referitor la depozit reglementar M 2011/08680 publicat in BOPI 12/15.12.2011 s-a

constatat o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii care a fost publicata

INTERNATIONAL BLUE SHAH corect fiind   Blue Shah International.
Pentru aceasta s-a trimis mandatarului o notificare rectificativa si s-a facut si corectura in

baza de date OSIM.

Referitor la depozit reglementar M 2011/05014 publicat in BOPI 7/14.07.2011 s-a constatat

o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii in loc de QUBIX corect fiind  OUBIX.

Pentru aceasta s-a trimis solicitantului o notificare rectificativa si s-a facut si corectura in

baza de date OSIM.




