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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 12/2011/saptamana 52
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

08748
27.12.2011 S.C. DESPEC ROMANIA S.R.L. SPOT NEGOCIERE

2 M 2011
08846

22.12.2011 S.C. MILLENIUM
TOPOGRAPHICA S.R.L.

MILLENIUM TOPOGRAPHICA

3 M 2011
08917

22.12.2011 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

Lira

4 M 2011
08918

22.12.2011 S.C. GRUP EDITORIAL LITERA
S.R.L.

Romanul de Dragoste

5 M 2011
08946

22.12.2011 S.C. BLACK SEA SUPPLIERS
S.R.L.

BLACK SEA SUPPLIERS

6 M 2011
08947

22.12.2011 GOOD COMPANY
PROMOTIONS S.R.L.

Good company Oameni care ne
inspiră

7 M 2011
08948

22.12.2011 S.C. YOKKO FASHION S.R.L. YOKKO THE FASHION STORE

8 M 2011
08949

22.12.2011 S.C. YOKKO FASHION S.R.L. KK

9 M 2011
08950

27.12.2011 CORDOS DRAGOMIR Hari Caffe

10 M 2011
08951

22.12.2011 S.C. DELTA ANTREPRIZA DE
CONSTRUCTII SI MONTAJ 93
S.R.L.

DELTA BETON IDEI
PREFABRICATE

11 M 2011
08952

22.12.2011 NEAGU ANDREI CONSTANTIN Lana juice

12 M 2011
08953

22.12.2011 PATRONATUL ROMAN AL
INDUSTRIEI SUPLIMENTELOR
ALIMENTARE

PRISA Patronatul Român al
Industriei Suplimentelor Alimentare

13 M 2011
08954

22.12.2011 NUTRA PHARMA TRADING
S.R.L.

NUTRA PHARMA

14 M 2011
08955

22.12.2011 S.C. TITAN MAR S.A. TITAN MAR LUXURY FOR LIFE

15 M 2011
08956

22.12.2011 RED STARS TRAINING
SECURITY S.R.L.

R.S.T. SECURITY

16 M 2011
08957

22.12.2011 S.C. TRAINIC PROD COM
S.R.L.

TRAINIC

17 M 2011
08958

22.12.2011 ERDELYI MAGYAR
NEPPART-PARTIDUL
POPULAR MAGHIAR DIN
TRANSILVANIA
(E.M.N.P-P.P.M.T.)
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
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18 M 2011
08959

22.12.2011 S.C. ZIPPER DATA S.R.L. MASS RELATIONSHIP SUPPORT -
Asistenţă pentru relaţii de masă

19 M 2011
08960

22.12.2011 S.C. MERIDIAN ENERGY S.A. MERIDIAN Energy Membru
MERIDIAN Grup

20 M 2011
08961

22.12.2011 S.C. CORSAR GAS S.R.L. CORSAR GAS

21 M 2011
08962

22.12.2011 S.C. ATP EXODUS S.R.L. de Încredere

22 M 2011
08963

22.12.2011 S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L. collective C

23 M 2011
08964

22.12.2011 S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L. STAR PLACE

24 M 2011
08965

22.12.2011 S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L. kix

25 M 2011
08966

22.12.2011 ASOCIATIA RECOLAMP COLŢUL VERDE DIN ŞCOALA MEA

26 M 2011
08967

22.12.2011 S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

27 M 2011
08968

22.12.2011 S.C. TRUPA OBLIGO S.R.L. Obligo

28 M 2011
08969

22.12.2011 S.C. COMINO GROUP S.R.L. DAILYLOOK

29 M 2011
08970

22.12.2011 NEICA VIOREL NICEBERG

30 M 2011
08971

22.12.2011 S.C. INDRA IMPORT EXPORT
S.R.L.

eXtria

31 M 2011
08972

22.12.2011 S.C. KATIKA STYLE S.R.L. Margeleonline Primul pas spre lucruri
minunate Katika Style

32 M 2011
08973

22.12.2011 S.C. FAI TRANS S.R.L. PATRIK'S TEA AND COFFEE

33 M 2011
08974

23.12.2011 PIRAMAL HEALTHCARE
LIMITED

TINEFCON

34 M 2011
08975

23.12.2011 FRIESLAND BRANDS B.V. MIA

35 M 2011
08976

23.12.2011 S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L. CITY CLINIQUE MEDICAL CENTER

36 M 2011
08977

23.12.2011 S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L. Pegas EDUCATION CENTER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri  Mărci nr. 12/2011/52

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă
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37 M 2011
08978

23.12.2011 S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L. PHOENIX Shopping Center

38 M 2011
08979

23.12.2011 S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L. METROPOLIS BISTRIŢA NOUĂ

39 M 2011
08980

23.12.2011 S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L. PARADIS SPA CENTER

40 M 2011
08981

23.12.2011 S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L. CONDOR BUSINESS CENTER

41 M 2011
08982

23.12.2011 S.C. DESERTA S.R.L. Toppy

42 M 2011
08983

23.12.2011 S.C. PHOENIX S.A. Peste 170 de ani de tradiţie în Banat

43 M 2011
08984

23.12.2011 S.C. ROTAREXIM S.A. AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR

44 M 2011
08985

23.12.2011 S.C. FARMER GROUP HELLAS
S.R.L.

FARMER

45 M 2011
08986

23.12.2011 GUNGOR MEHMET baydoner

46 M 2011
08990

23.12.2011 S.C. INFO TOTAL PRESS
S.R.L.

ESTv

47 M 2011
08991

23.12.2011 S.C. COMERT SLAGER S.R.L. SLAGER TRANS TRANSPORT
ORGANISATION

48 M 2011
08992

23.12.2011 ASOCIATIA 7DREAMS RomanianJazzNetwork

49 M 2011
08993

23.12.2011 S.C. PRODVINALCO S.A. REMUS

50 M 2011
08994

23.12.2011 S.C. SPENCER S.R.L. S Spencer

51 M 2011
08995

23.12.2011 MOHAMED ZAHER 10 Oameni de Valoare pentru
Constanţa

52 M 2011
08996

23.12.2011 S.C. SEDA INVESTMENT S.R.L. ALSEDA

53 M 2011
08997

23.12.2011 CORLADE ANDREI ANDREI microfonSpion.com

54 M 2011
08998

23.12.2011 S.C. BIOFARM S.A. VERMIZOL

55 M 2011
08999

23.12.2011 S.C. BIOFARM S.A. GASTROCARE
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56 M 2011
09000

23.12.2011 S.C. BIOFARM S.A. DIABETICARE

57 M 2011
09001

23.12.2011 S.C. BIOFARM S.A. BIODEXIFEN

58 M 2011
09002

23.12.2011 S.C. BIOFARM S.A. BILCARE

59 M 2011
09003

23.12.2011 S.C. ROMPHARM COMPANY
S.R.L.

TRAVOCOM

60 M 2011
09004

23.12.2011 BUIA SIMION ACADEMIA DE FOTOGRAFIE

61 M 2011
09005

27.12.2011 S.C. ASTINVEST COM S.R.L. SMSLink

62 M 2011
09008

27.12.2011 PAVEL DANA DANA TĂNASE

63 M 2011
09009

27.12.2011 S.C. 3 MEDIA S.R.L. tele 3

64 M 2011
09010

27.12.2011 ABRAHAM ELOD-LAJOS SMAFTA sports martial arts freetime
activities

65 M 2011
09011

27.12.2011 ZORZON SORIN TRIAMED orthopedics

66 M 2011
09012

27.12.2011 S.C. INFINITY ARCHITECTURE
S.R.L.

infinity architecture PROIECTĂM
PENTRU VIITOR!

67 M 2011
09013

27.12.2011 S.C. WISE FINANCE
SOLUTIONS S.R.L.

WFS WISE FINANCE SOLUTIONS
Împreună către succes

68 M 2011
09014

27.12.2011 S.C. GALERIA RISTORANTE
DEL TEATRO S.R.L.

Butoiul de Aur RESTAURANT
ORADEA

69 M 2011
09015

27.12.2011 S.C. EDITURA TEHNICA S.R.L. T EDITURA TEHNICĂ

70 M 2011
09016

27.12.2011 ADRIANA CAMELIA SILVESAN Distileriile Regun

71 M 2011
09017

27.12.2011 ADRIANA CAMELIA SILVESAN Regun

72 M 2011
09018

27.12.2011 SOFFASS SPA ROTOLONI

73 M 2011
09019

28.12.2011 S.C. THUNDER TOOLS S.R.L. THUNDER TOOLS

74 M 2011
09020

28.12.2011 DRAGHIS DECEBAL SILVIU GIGA TV
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75 M 2011
09021

28.12.2011 DRAGHIS DECEBAL SILVIU GÂNDIM ALTFEL

76 M 2011
09022

28.12.2011 DRAGHIS DECEBAL SILVIU HARD ENDURO - PIATRA NEAMŢ

77 M 2011
09023

28.12.2011 DRAGHIS DECEBAL SILVIU H.E.P.N.

78 M 2011
09024

28.12.2011 DRAGHIS DECEBAL SILVIU ACADEMIA ZEN

79 M 2011
09025

28.12.2011 DRAGHIS DECEBAL SILVIU ZEN WORLD EXTREME

80 M 2011
09026

28.12.2011 DRAGHIS DECEBAL SILVIU ZEN WORLD EXTREME TRAVEL

81 M 2011
09027

28.12.2011 S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L. Fortuna CAFEA CU NĂUT

82 M 2011
09028

28.12.2011 DUMITRU GABRIEL HOME restaurant HOME pub & club

83 M 2011
09029

28.12.2011 DARINA COM S.R.L. D Darina STORES & HOTELS

84 M 2011
09030

28.12.2011 MERA VICTOR KRISTAL

85 M 2011
09031

28.12.2011 MERA VICTOR VINUL ROMÂNESC

86 M 2011
09032

28.12.2011 MERA VICTOR REGINA-ZILELOR DE VARĂ

87 M 2011
09033

28.12.2011 MERA VICTOR Regun

88 M 2011
09034

28.12.2011 S.C. DEDEMAN S.R.L. ALBIO

89 M 2011
09035

28.12.2011 MIREA RADU CRISTIAN mobiama

90 M 2011
09036

28.12.2011 MIAO FLORINA LILIANA Templul Soarelui

91 M 2011
09038

28.12.2011 PREDOIU ALINA-ANDREEA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Alina Predoiu bijuterii cu alint

92 M 2011
09039

28.12.2011 POPA PETRE DAN EU pentru Bucureşti; România

93 M 2011
09040

28.12.2011 CASA NOASTRA S.R.L. DOAR MANANCI
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94 M 2011
09041

28.12.2011 COMPAGNIE FINANCIERE ET
DE PARTICIPATIONS
ROULLIER

CORONA

95 M 2011
09042

28.12.2011 S.C. XPERT IDEAL S.R.L. White PR
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(210) M 2011 08748
(151) 27.12.2011
(732) S.C. DESPEC ROMANIA S.R.L.,

Str. Drumul Osiei nr.44-50, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 
(540)

SPOT NEGOCIERE
(591) Culori revendicate:albastru, violet,

roşu
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08846
(151) 22.12.2011
(732) S . C .  M I L L E N I U M

TOPOGRAPHICA S.R.L., Str.
Lipscani nr. 18, corp C1, jud. Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)

MILLENIUM TOPOGRAPHICA

(591) Culori revendicate:verde, negru

  (531) Clasificare Viena:170507; 270508;
270509; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08917
(151) 22.12.2011
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA

S.R.L., Calea Floreasca nr. 60, et. 5,
camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lira
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(531) Clasificare Viena:020901; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08918
(151) 22.12.2011
(732) S.C. GRUP EDITORIAL LITERA

S.R.L., Calea Floreasca nr. 60, et. 5,
camera 2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Romanul de Dragoste

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:200702; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08959
(151) 22.12.2011
(732) S.C. ZIPPER DATA S.R.L., Str.

Fabricii nr. 93-103, judeţul Cluj,
400632, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

MASS RELATIONSHIP SUPPORT -
Asistenţă pentru relaţii de masă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; managementul şi administrarea
afacerilor; funcţiuni de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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39 Transport; ambalarea şi stocarea bunurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice; servicii
de cercetare şi analiză industrială; designul şi
dezvoltarea de hardware şi software pentru
computere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08960
(151) 22.12.2011
(732) S.C. MERIDIAN ENERGY S.A.,

Str. Eremia Popescu nr. 23, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MERIDIAN Energy Membru
MERIDIAN Grup

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270511;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08961
(151) 22.12.2011
(732) S.C. CORSAR GAS S.R.L., Str.

Coralilor nr. 25, sector 1, 013326,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CORSAR GAS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/52

(591) Culori revendicate:galben (pantone
process yellow C), albastru (pantone
294 C)

  
(531) Clasificare Viena:020122; 190101;

190105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08962
(151) 22.12.2011
(732) S.C. ATP EXODUS S.R.L., Str. Sub

Dura nr. 4-5, Sasar, judeţul
Maramureş, 437229, COMUNA
RECEA ROMANIA 

(540)

de Încredere

(591) Culori revendicate:gri

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08992
(151) 23.12.2011
(732) ASOCIATIA 7DREAMS, Str. Văii

nr. 462, judeţul Braşov, 507060,
C O M U N A  D U M B RĂV IŢA
ROMANIA 

(540)

RomanianJazzNetwork
  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08963
(151) 22.12.2011
(732) S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L.,

Str. Take Ionescu nr. 8, sect. 1,
010351, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

collective C

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru
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  (531) Clasificare Viena:270502; 270521;
290113;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; poduse de
hârtie şi carton imprimate; publicaţii,
publicaţii periodice, broşuri, autocolante.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
42 Design - creaţie şi grafică; servicii de
găzduire a site-uriior web; creare şi menţinere

de site-uri web, design de software, motoare
de căutare pentru internet pentru prezentare
materiale publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08993
(151) 23.12.2011
(732) S.C. PRODVINALCO S.A., Str.

Traian nr.36, judeţul Cluj, 400046,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

REMUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08946
(151) 22.12.2011
(732) S.C. BLACK SEA SUPPLIERS

S.R.L., B-dul Aurel Vlaicu nr. 191,
jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

BLACK SEA SUPPLIERS
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(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben, roşu, bleu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011505; 011515;

270502; 290115;  
(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 08994
(151) 23.12.2011
(732) S.C. SPENCER S.R.L., Str.

Magnoliei nr. 30, judeţul Satu-Mare,
440198, SATU-MARE ROMANIA 

(540)

S Spencer

(531) Clasificare Viena:050320; 270501;
270521;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08947
(151) 22.12.2011
(732) G O O D  C O M P A N Y

PROMOTIONS S.R.L., Şos. Erou
Iancu Nicolae nr. 113c, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Good company Oameni care ne inspiră

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:170225; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 08995
(151) 23.12.2011
(732) MOHAMED ZAHER, Str. Lacului

nr. 21, judeţul Constanţa, , OVIDIU
ROMANIA 

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

(540)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/52

10 Oameni de Valoare pentru Constanţa

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050320; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08948
(151) 22.12.2011
(732) S.C. YOKKO FASHION S.R.L.,

str.Şapte Drumuri nr.42, sector 3,
031648, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YOKKO THE FASHION STORE

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Import articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi articole care servesc la
acoperirea capului; regruparea în avantajul
terţilor a articolelor de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi articole care servesc la
acoperirea capului (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08996
(151) 23.12.2011
(732) S.C. SEDA INVESTMENT S.R.L.,

Str. Îngustă nr. 9, Sat Breasta, Judeţul
Dolj, , COMUNA BREASTA
ROMANIA 

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

(540)

ALSEDA

(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
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lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
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 neincluse în alte
clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08949
(151) 22.12.2011
(732) S.C. YOKKO FASHION S.R.L.,

str.Şapte Drumuri nr.42, sector 3,
031648, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KK

(531) Clasificare Viena:270502; 270510;
270514;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08964
(151) 22.12.2011
(732) S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L.,

Str. Take Ionescu nr. 8, sect. 1,
010351, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STAR PLACE

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270508;

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

clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul prin
intermendiul unui lanţ de magazine a diverse
produse (îmbrăcăminte, încalţăminte,
accesorii, produse din piele si imitaţii din
piele, articole care servesc la acoperirea
capului, îmbrăcăminte şi încalţăminte, articole
de gimnastică şi de sport).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08997
(151) 23.12.2011
(732) CORLADE ANDREI ANDREI, Şos.

Naţională nr. 46 B, bl. E3, sc. B, et. 2,
ap. 1, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

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

(540)

microfonSpion.com

(591) Culori revendicate:gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:160101; 270501;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

40 Prelucrarea materialelor.
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 08965
(151) 22.12.2011
(732) S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L.,

Str. Take Ionescu nr. 8, sect. 1,
010351, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

kix

(591) Culori revendicate:alb, negru, verde
(pantone 376 C)

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de vânzare cu amănuntul prin
intermendiul unui lanţ de magazine a diverse
produse (îmbrăcăminte, încalţăminte,
accesorii, produse din piele si imitaţii din
piele, articole care servesc la acoperirea
capului, îmbrăcăminte şi încalţăminte, articole
de gimnastică şi de sport).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08979
(151) 23.12.2011
(732) S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, mezanin,
camera 5, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420076, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

METROPOLIS BISTRIŢA NOUĂ

  
(531) Clasificare Viena:260116; 261107;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08998
(151) 23.12.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

VERMIZOL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08980
(151) 23.12.2011
(732) S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, mezanin,
camera 5, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420076, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

PARADIS SPA CENTER
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(531) Clasificare Viena:010302; 050504;
050521; 270502;  

(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 de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08999
(151) 23.12.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

GASTROCARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09000
(151) 23.12.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

DIABETICARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08951
(151) 22.12.2011
(732) S.C. DELTA ANTREPRIZA DE

CONSTRUCTII SI MONTAJ 93
S.R.L., Str. Chiciurei nr.27-29, sector
3, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

DELTA BETON IDEI PREFABRICATE
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(591) Culori revendicate:galben (pantone
130C), verde (pantone 357C)

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

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

clase:
19 Beton; elemente de construcţie din beton;
cofraje nemetalice pentru beton.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09001
(151) 23.12.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

BIODEXIFEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08966
(151) 22.12.2011
(732) ASOCIATIA RECOLAMP, Str.

Eugen Lovinescu nr. 14, sector 1,
011276, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) SCHOENHERR INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Bd. Dacia nr. 30,
et.4, camera - Echipa Sebastian 01
BUCUREŞTI

(540)

COLŢUL VERDE DIN ŞCOALA MEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor) inclusiv în domeniul
protecţiei mediului şi al colectării şi
valorificării deşeurilor; materiale plastice
pentru ambalaj (neincluse în alte clase);
materiale plastice pentru ambalarea deşeurilor
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar, materiale tipărite pentru
conştinentizarea publicului privind protecţia
mediului, colectarea şi valorificarea deşeurilor
(inclusiv deşeurile de surse de lumină).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; gestiunea afacerilor comerciale;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; relaţii publice; difuzare de
material publicitar; publicare de texte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
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computerizată; publicitate radiofonică şi
televizată; sondaje de opinie; studiii de piaţă;
organizare de expoziţii în scopuri publicitare;
toate serviciile menţionate în aceasta clasă
fiind inclusiv şi în domeniul protecţiei
mediului, colectării şi valorificării deşeurilor
(inclusiv deşeuri de surse de lumină).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de concursuri
(educaţie sau divertisment); organizare şi
conducere de colocvii şi congrese; furnizare
de informaţii în materie de educaţie;
organizare şi conducere de conferinţe;
producţie de filme privind protecţia mediului
şi colecatrea şi valorificarea deşeurilor;
organizare şi conducere de work shopuri;
organizare şi conducere de simpozioane; toate
serviciile menţionate în aceasta clasa fiind şi
în domeniul protecţiei mediului, colectării şi
valorificării deşeurilor (inclusiv deşeuri de
surse de lumină).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09002
(151) 23.12.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

BILCARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08981
(151) 23.12.2011
(732) S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, mezanin,
camera 5, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420076, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

CONDOR BUSINESS CENTER

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
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44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09003
(151) 23.12.2011
(732) S.C. ROMPHARM COMPANY

S.R.L., Str. Eroilor nr. 1A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

TRAVOCOM

  
(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 08952
(151) 22.12.2011
(732) NEAGU ANDREI CONSTANTIN,

Str. Negoiu nr. 10, ap. 5, Jud. Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Lana juice

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

clase:
6 Construcţii metalice.
19 Construcţii nemetalice.
32 Băuturi nealcoolice şi anume băuturi
preparate pe bază de fructe şi legume.
35 Regruparea în avantajul terţilor de freshuri
şi smoothie-uri (băuturi preparate pe bază de
fructe şi legume) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; organizarea
de târguri, expoziţii cu scop comercial,
festivaluri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08953
(151) 22.12.2011
(732) PATRONATUL ROMAN AL

INDUSTRIEI SUPLIMENTELOR
ALIMENTARE, Str. Fecioarei nr. 7,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PRISA Patronatul Român al Industriei
Suplimentelor Alimentare

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:020901; 241324;

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

clase:
5 Suplimente alimentare; produse
farmaceutice şi veterinare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; promovarea
produselor şi serviciilor agenţilor economici,

târguri şi expoziţii cu scop comercial.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
cultural-sportive, activităţi editoriale;
publicare electronică on-line a ziarelor,
revistelor şi periodicelor; organizare de
evenimente; organizare de manifestări
culturale; mese rotunde; seminarii;
simpozioane; conferinţe; congrese.
45 Servicii juridice; activităţi privind apărarea
drepturilor şi intereselor profesionale,
economice, sociale şi culturale ale membrilor
patronatului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09004
(151) 23.12.2011
(732) BUIA SIMION, , ,  GERMANIA 

(540)

ACADEMIA DE FOTOGRAFIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/52

(210) M 2011 08968
(151) 22.12.2011
(732) S.C. TRUPA OBLIGO S.R.L., Aleea

Poet Dimitrie Anghel nr. 4, bl. M 59,
ap. 72, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Obligo

  
(531) Clasificare Viena:130117; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08982
(151) 23.12.2011
(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)

Toppy
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

285C)
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270504;

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

clase:
29 Carne, extracte din carne, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Afaceri comerciale, import export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, publicitate şi reclamă,
organizare de expoziţii şi orice formă de
prezentare în scop comercial în domeniul
industriei alimentare.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produsele din domeniul
alimentar.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08954
(151) 22.12.2011
(732) NUTRA PHARMA TRADING

S.R.L., Şos. Alexandriei nr. 145A, et.
2, camera 72, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

NUTRA PHARMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
suplimente alimentare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator; crearea, întreţinerea, găzduirea
de site-uri şi pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08955
(151) 22.12.2011
(732) S.C. TITAN MAR S.A., Str. Şos. De

Centură nr. 1, Bis, Jud. Ilfov, ,
CHIAJNA ROMANIA 

(540)

TITAN MAR LUXURY FOR LIFE

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  (531) Clasificare Viena:010125; 270502;
290112;  

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08956
(151) 22.12.2011
(732) RED STARS TRAINING

SECURITY S.R.L., B-dul Eroilor nr.
15, bl. A3, et. 2, ap. 9, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

R.S.T. SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:010104; 240107;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08983
(151) 23.12.2011
(732) S.C. PHOENIX S.A., Str. Griviţei nr.

2, Jud. Timiş., 1919, BUZIAŞ
ROMANIA 

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

(540)

Peste 170 de ani de tradiţie în Banat
  

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

32 Apă minerală. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08972
(151) 22.12.2011
(732) S.C. KATIKA STYLE S.R.L., Str.

Unirii nr. 154, jud. Ilfov, ,
BALOTEŞTI ROMANIA 

(540)

Margeleonline Primul pas spre lucruri
minunate Katika Style

(531) Clasificare Viena:020317; 050502;
050519; 270515;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate, necuprinse în
alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
de cronometrat.
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.
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;
servicii de creare şi menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08969
(151) 22.12.2011
(732) S.C. COMINO GROUP S.R.L.,

Aleea Ghiocelului nr. 2, sc. A, ap. 8,
Judeţul Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
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)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08984
(151) 23.12.2011
(732) S.C. ROTAREXIM S.A., Str. A. I.

Cuza nr. 5, judeţul Vâlcea, 240195,
RÂMNICU - VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie

sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08957
(151) 22.12.2011
(732) S.C. TRAINIC PROD COM S.R.L.,

Str. Deal nr. 1008/10, sat Bosanci, jud.
Suceava, , COMUNA BOSANCI
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)

TRAINIC

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu,
negru

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
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asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente ( cu excepţia delor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08970
(151) 22.12.2011
(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)

NICEBERG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08973
(151) 22.12.2011
(732) S.C. FAI TRANS S.R.L., Str. Ghe.

Gr. Cantacuzino nr. 33-34, jud.
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

PATRIK'S TEA AND COFFEE

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270511;  
(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 08958
(151) 22.12.2011
(732) E R D E L Y I  M A G Y A R

NEPPART-PARTIDUL POPULAR
MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
(E.M.N.P-P.P.M.T.), P-ţa Unirii nr.
14, et. I, ap. 20, Jud. Cluj, 400015,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260113;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08985
(151) 23.12.2011
(732) S.C. FARMER GROUP HELLAS

S.R.L., Şos. Linia de Centură nr. 2,
construcţia C 1, camera 5, jud. Ilfov, ,
COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

FARMER

(591) Culori revendicate:alb, crem

  
(531) Clasificare Viena:030716; 270511;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate; compoturi.
31 Produse horticole (măsline).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08974
(151) 23.12.2011
(732) PIRAMAL HEALTHCARE

LIMITED, Piramal Tower, Peninsula
Corporate Park, Ganpatrao Kadam
Marg, Lower Parel, 400013,
MUMBAI INDIA IN

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

(540)

TINEFCON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Supliment de dietă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08950
(151) 27.12.2011
(732) CORDOS DRAGOMIR, Sat Sincai

nr. 369, Jud. Mureş, , COMUNA
SINCAI ROMANIA 

(540)

Hari Caffe

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:261112; 270524;

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

clase:
30 Cafea, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 30 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08986
(151) 23.12.2011
(732) GUNGOR MEHMET ,  Str .

Torcătoarelor nr. 14, sector 6, 061487,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

baydoner

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08975
(151) 23.12.2011
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.,

S ta t ionsple in  4 ,  3818 LE,
AMERSFOORT NETHERLANDS 

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

(540)

MIA

(591) Culori revendicate:roşu, alb, muştar

  
(531) Clasificare Viena:050521; 260118;

270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Produse lactate, băuturi şi deserturi incluse
în această clasă, produse tartinabile tip

sandwich pe bază de lactate, lapte şi produse
lactate, lapte fermentat, lapte praf, lapte
condensat, zer, iaurt şi produse iaurt, quark,
chefir, brânză telemea, brânză şi produse din
brânză, cremă, frişcă, smântână, cremă pentru
cafea, uleiuri şi grăsimi comestibile, unt;
fructe conservate, uscate şi fierte.
30 Cafea, băuturi pe bază de cafea, ceai, ceai
de plante, băuturi pe bază de ceai sau ceai de
plante, băuturi făcute din ciocolată, terci de
orez, terci, îngheţată; iaurt congelat, budincă,
cremă, ciocolată şi mousse de fructe şi alte
deserturi incluse în această clasă; miere, sosuri
de fructe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08967
(151) 22.12.2011
(732) S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.,

Str. Uzinei nr. 1, jud. Arges, 115400,
MIOVENI ROMANIA 

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

(540)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/52

(531) Clasificare Viena:240103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie rutieră şi
părţile lor constitutive şi accesoriile aferente
acestora şi anume: amortizor de suspensie
pentru vehicule, antifurt, tetiere pentru scaune
de vehicule, automobile; amortizoare; capote;
caroserii; lanţuri; şasiuri; bare antişoc; storuri
şi parasolare toate pentru automobile;
avertizoare antifurt pentru vehicule;
avertizoare de mers înapoi pentru vehicule;
avertizoare sonore pentru vehicule;
port-bagaje pentru vehicule; bandaje pentru
jenţi de vehicule; bare de torsiune pentru
vehicule; bare de direcţie pentru vehicule
rutiere (altele decât părţile de motor), cutii de
viteză pentru vehicule rutiere; buşoane pentru
rezervoarele de benzină la vehicule; parbrize,
camionete, furgonete, camioane, capote de
vehicule, capote de motoare pentru vehicule,
caroserii, cartere pentru organe de vehicule
rutiere (altele decât cele pentru motoare),
centuri de siguranţă pentru scaune de
vehicule, lanţuri antiderapante, lanţuri de
comandă pentru vehicule rutiere, lanţuri de
transmisie pentru vehicule rutiere, şasiuri
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule convertizoare de cuplu pentru
vehicule, demultiplicatoare pentru vehicule
rutiere, indicatoare de direcţie pentru vehicule,
electromotoare pentru vehicule rutiere,
vehicule electrice, ambreiaje pentru vehicule
rutiere, scaune de siguranţă pentru copii în
vehicule, angrenaje pentru vehicule rutiere,
capace de butuc, anvelope (pneumatice),
greutăţi pentru echilibrarea roţilor de vehicule,
osii, fuzete pentru osii, ştergătoare de parbriz;
garnituri de frână, saboţi de frână, segmenţi de
frână, frâne toate pentru vehicule; bandaje
pentru butuci de roţi, hayoane (părţi de
vehicule rutiere); prelate pentru vehicule, huse
pentru scaune de vehicule, jenţi de roţi pentru
vehicule, anti-şoc pentru vehicule, pompe de

aer (accesorii pentru vehicule), uşi de
vehicule, port-ski pentru automobile,
mecanisme de propulsie pentru vehicule
rutiere, remorci (vehicule), atelaje pentru
remorci de vehicule, resorturi amortizare
pentru vehicule, resorturi de suspensie pentru
vehicule, retrovizoare, roţi pentru vehicule,
roţi de rezervă pentru vehicule rutiere, hamuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculelor,
scaune pentru vehicule, maşini sport,
tractoare, sănii (vehicule), vagoane de
tramvai, arbori de transmisie pentru vehicule
rutiere, mecanisme de transmisie pentru
vehicule rutiere, turbine pentru vehicule
rutiere, dispozitive de protecţie împotriva
luminii pentru vehicule, capitonaje, garnituri
interioare pentru vehicule, pneuri pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, volane
pentru vehicule; vehicule de locomoţie rutieră;
autoturisme; vehicule cu două roţi fără motor
(cycles), biciclete, motoscutere, motorete,
triciclete; amortizoare pentru suspensie,
avertizoare şi indicatoare luminoase şi sonore,
capote pentru motoare, caroserie, indicatoare
de direcţie, lanţuri, frâne, garnituri de frână,
saboţi de frână, jenţi şi butuci de roţi,
apărătoare de noroi, pompe de aer, pneuri,
pedale, ghidoane, cric de sprijin, rezemătoare
pentru picior, şei, genţi de scule; toate aceste
produse fiind destinate vehiculelor cu două
roţi fără motor (cycles), bicicletelor,
motoarelor, scuterelor şi tricicletelor.
35 Publicitate, managementul afacerilor,
asistenţă în funcţionarea şi gestionarea unei
întreprinderi industriale sau comerciale;
gestionarea şi organizarea zonei de vânzări şi
consultanţă, servicii oferite de un francizor, şi
anume, de asistenţă în starea de funcţionare
sau gestionarea unei societăţi comerciale, de
cercetare de marketing.
36 Asigurări; informaţii privind asigurări;
afacerile financiare, bancare, informaţii cu
privire la domeniul bancar şi financiar, de
servicii de credit sau de debit card, servicii de
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finanţare, finanţare de închiriere-cumpărare,
finanţare vehiculule automobile, investiţiile de
capital.
37 Informaţiile privind repararea vehiculului,
servicii de reparaţii, pregătire, reglaj şi de
întreţinere a vehiculelor, asamblarea şi
montarea de piese de schimb pentru
automobile, servicii de spălat maşina, gresare
vehicul, curăţarea vehiculului, lustruire
vehicul, tratament anti-rugină pentru vehicule;
asistenţă dezmembrare vehicul (reparaţii);
testare, reglare si staţii de diagnosticare pentru
automobile, recondiţionare (renovare) de piese
auto, motoare centru vehicule şi a vehiculelor
cu motor, întreţinerea şi repararea de maşini,
reşapare de pneuri.
39 Închiriere de autovehicule şi accesorii de
vehicule, servicii de repararea vehiculelor
(tractare), parcare auto, transport auto,
antrepozitare şi de stocare a vehiculelor;
servicii de şofer, de ambalare a mărfurilor;
agenţi de transport; livrarea de bunuri, servicii
de închirieri de depozite; informaţii despre
transport, închiriere garaj; organizarea de
excursii (tururi), de remorcare (tractare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08976
(151) 23.12.2011
(732) S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, mezanin,
camera 5, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420076, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

CITY CLINIQUE MEDICAL CENTER

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261113;

270524;  
(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 de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 08977
(151) 23.12.2011
(732) S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, mezanin,
camera 5, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420076, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

Pegas EDUCATION CENTER

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030424;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08978
(151) 23.12.2011
(732) S.C. MONTE CALM IMOB S.R.L.,

Str. M. Eminescu nr. 1-4, mezanin,
camera 5, judeţul Bistriţa-Năsăud,
420076, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

PHOENIX Shopping Center

  
(531) Clasificare Viena:030717; 050520;

050521; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentruanimale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/52

(210) M 2011 08990
(151) 23.12.2011
(732) S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L.,

Bld. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 287,
jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

ESTv

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
şi menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Difuzare de programe de televiziune;
televiziune prin cablu; emisiuni televizate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţia de filme;
montaj de programe de televiziune;
postsincronizare; redactare de scenarii, de
texte, altele decât cele publicitare; servicii de
reporteri de ştiri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08991
(151) 23.12.2011
(732) S.C. COMERT SLAGER S.R.L.,

Str. Abator nr. 33, jud. Covasna,
525400, TÂRGU SECUIESC
ROMANIA 

(540)

SLAGER TRANS TRANSPORT
ORGANISATION

(591) Culori revendicate:gri, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270509;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 08971
(151) 22.12.2011
(732) S.C. INDRA IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Livezeni nr. 2A, Judeţul
Mureş, 540472, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

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

16 Folie termocontractibilă multistrat pentru
ambalare de produse. 
39 Servicii de ambalare a diferitelor produse
(flacoane de apă minerală, bere, sucuri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09013
(151) 27.12.2011
(732) S.C. WISE FINANCE SOLUTIONS

S.R.L., Str. Constantin Titel Petrescu
nr. 4, bl. C16, sc. 2, et. 3, ap. 49,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WFS WISE FINANCE SOLUTIONS
Împreună către succes

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 09009
(151) 27.12.2011
(732) S.C. 3 MEDIA S.R.L., Str. Florilor

nr. 1, birou nr. 17, 18 şi 19, Jud. Gorj,
ROVINARI ROMANIA 

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

(540)

tele 3

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

  
(531) Clasificare Viena:160125; 270502;

270711; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09014
(151) 27.12.2011
(732) S.C. GALERIA RISTORANTE

DEL TEATRO S.R.L., Str. Madach
Imre nr. 1-5, Judeţul Bihor, 410021,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Butoiul de Aur RESTAURANT
ORADEA

(591) Culori revendicate:auriu, verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:110308; 110320;

270509; 290101; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09005
(151) 27.12.2011
(732) S.C. ASTINVEST COM S.R.L., Str.

Alexandru Odobescu nr. 2, Jud.
Maramureş, 430101, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

SMSLink

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09015
(151) 27.12.2011
(732) S.C. EDITURA TEHNICA S.R.L.,

Str. Olari nr. 23, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

T EDITURA TEHNICĂ

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 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, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09010
(151) 27.12.2011
(732) ABRAHAM ELOD-LAJOS, Str.

Progresului nr. 20/A, Jud. Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

SMAFTA sports martial arts freetime
activities



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/52

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 2935C), albastru închis
(pantone 273C), gri deschis (pantone
Cool Gray 10C), gri închis (pantone
425C)

  
(531) Clasificare Viena:011701; 011702;

011725; 020108; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; publicitate on-line, publicitate
off-line, orice prezentări on-line şi off-line cu
scop de reclamă sau publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie, instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, informaţii despre sport şi
sportivi, orice prezentări legate de activităţi
sportive şi de divertisment.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
crearea de baze de date, crearea şi
administrarea paginilor web.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09011
(151) 27.12.2011
(732) ZORZON SORIN, Str. Aleea

Poieniţei nr. 5, sc. A, ap. 1, Jud. Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

TRIAMED orthopedics

(591) Culori revendicate:gri, mov, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09008
(151) 27.12.2011
(732) PAVEL DANA, Str. Molidului nr. 13,

bl. B16, ap. 5, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

DANA TĂNASE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 09012
(151) 27.12.2011
(732) S.C. INFINITY ARCHITECTURE

S.R.L., Calea Şerban Vodă nr. 200,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

infinity architecture PROIECTĂM
PENTRU VIITOR!

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270515;

270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09024
(151) 28.12.2011
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Str.

Fântânica nr. 35 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACADEMIA ZEN
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09016
(151) 27.12.2011
(732) ADRIANA CAMELIA SILVESAN,

Str. Năsăud nr. 22, ap. 11, jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA 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)

Distileriile Regun

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09025
(151) 28.12.2011
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Str.

Fântânica nr. 35 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEN WORLD EXTREME

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09026
(151) 28.12.2011
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Str.

Fântânica nr. 35 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZEN WORLD EXTREME TRAVEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09017
(151) 27.12.2011
(732) ADRIANA CAMELIA SILVESAN,

Str. Năsăud nr. 22, ap. 11, jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA 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)

Regun

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09020
(151) 28.12.2011
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Str.

Fântânica nr. 35 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GIGA TV

  

(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 09021
(151) 28.12.2011
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Str.

Fântânica nr. 35 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GÂNDIM ALTFEL

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09022
(151) 28.12.2011
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Str.

Fântânica nr. 35 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HARD ENDURO - PIATRA NEAMŢ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 09033
(151) 28.12.2011
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(740) INTELMMI CONSULT S.R.L., Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

Regun

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea, depozitarea şi
distribuţia mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09023
(151) 28.12.2011
(732) DRAGHIS DECEBAL SILVIU, Str.

Fântânica nr. 35 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

H.E.P.N.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09034
(151) 28.12.2011
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
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)

ALBIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
preparatelor 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.produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09018
(151) 27.12.2011
(732) SOFFASS SPA, Via Fossanuova 59,

55016, PORCARI (LU) ITALIA 
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ROTOLONI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09027
(151) 28.12.2011
(732) S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L.,

Şos. Viilor nr. 3, Sat Dragomireşti
Deal, Judeţul Ilfov, , COMUNA
DRAGOMIREŞTI VALE ROMANIA

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

(540)

Fortuna CAFEA CU NĂUT

(591) Culori revendicate:maro închis, galben

  
(531) Clasificare Viena:050701; 090110;

110304; 110320; 250119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi derivate ale lor
destinate consumului, inclusiv sucuri, produse
ce includ surogate sau înlocuitori de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09029
(151) 28.12.2011
(732) DARINA COM S.R.L., Str. Livezeni

nr. 3, jud. Mureş, 540472, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(740) INTELMMI CONSULT S.R.L., Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

D Darina STORES & HOTELS
(591) Culori revendicate:roşu, negru, verde
(531) Clasificare Viena:050713; 270502;

290113;  
(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 09035
(151) 28.12.2011
(732) MIREA RADU CRISTIAN, Str.

Valea Călugărească nr. 14, bl. 2, sc. A,
et. 2, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

mobiama
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(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black), grena-visiniu (pantone 200),
porocaliu (pantone 021)

  
(531) Clasificare Viena:260725; 261325;

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

clase:
9 Suporturi auto şi de birou pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare auto de baterii
pentru telefoane mobile, căşti cu fir pentru
telefoane mobile, căşti fără fir pentru
telefoane mobile (kit hand-free), carcase
pentru telefoane mobile, cabluri de conectare
pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane
mobile dispozitive GPS, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii.
18 Huse din piele şi imitaţie din piele pentru
telefoane mobile pentru laptopuri şi tablete.
24 Huse din produse textile pentru telefoane
mobile, laptopuri şi tablete.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 09036
(151) 28.12.2011
(732) MIAO FLORINA LILIANA, Str.

Crinului nr. 67B, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Templul Soarelui

(591) Culori revendicate:negru, gri-auriu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:040303; 270502;

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

clase:
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09030
(151) 28.12.2011
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(740) INTELMMI CONSULT S.R.L., Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

KRISTAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)
excluzând vinuri, vinuri spumoase, şampanie;
băuturi pe bază de vin, vin spumos şi
şampanie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea, depozitarea şi
distribuţiamărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09028
(151) 28.12.2011
(732) DUMITRU GABRIEL, Str.

A l e x a n d r u  D .  X e n o p o l ,  ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HOME restaurant HOME pub & club

  
(531) Clasificare Viena:070311; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică în
restaurante, pub-uri, cluburi; servicii de cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09031
(151) 28.12.2011
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(740) INTELMMI CONSULT S.R.L., Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

VINUL ROMÂNESC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09039
(151) 28.12.2011
(732) POPA PETRE DAN, Aleea Reşiţa nr.

C1-3, bl. 46, ap. 79, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

EU pentru Bucureşti; România

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; ziare,
reviste, publicaţii, periodice, cărţi, pliante;
papetărie; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor).
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; tratament de texte; servicii de
redactare şi editare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
reviste, ziare, publicaţii, periodice; înregistrări
audio şi video, realizarea de emisiuni radio-tv.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09032
(151) 28.12.2011
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(740) INTELMMI CONSULT S.R.L., Str.
Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul Mureş
TÂRGU MUREŞ

(540)

REGINA-ZILELOR DE VARĂ

  
(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea, depozitarea şi
distribuţia mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09019
(151) 28.12.2011
(732) S.C. THUNDER TOOLS S.R.L., Str.

13 Decembrie + Clădirea H 132 Labor
nr. 96, et. 1, Sala B19, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

THUNDER TOOLS

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:140701; 270519;

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

clase:
8 Unelte, scule şi instrumente de mână
acţionate manual, cum ar fi, fără a epuiza lista,
scule abrazive, alezoare, manşoane pentru
alezoare, alonje pentru tarozi, scule şi
instrumente pentru ascuţit, burghie, ciocane,
berbeci, chei, cleşti, cuţite, diamante pentru
tăiat, extractoare, fierăstraie, filiere, foarfece,
furculiţe şi linguri, harpoane, hârleţe,
instrumente de bordurat, leviere, mandrine,
matriţe, menghine, mistrii, marcatoare,
nituitoare, pânze de fierăstrău, pietre de
ascuţit, pile, pistoale-unelte, poansoane,
pompe manuale, punctatoare, răngi,
răzuitoare, rindele, scule de tăiere, stanţe,
şurubelniţe, instrumente pentru tăiat ţevi,
maşini de tăiat şi fasonat, vinciuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 12/2011/52

fierăstrău, arme albe, aparate de ras cuprinse
în această clasă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
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; import-export;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.
36 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09038
(151) 28.12.2011
(732) PREDOIU ALINA-ANDREEA

P E R S O A N A  F I Z I C A
AUTORIZATA, Str. Erou Iancu
Nicolae nr. 91K, Jud. Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Alina Predoiu bijuterii cu alint

(531) Clasificare Viena:270513; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09041
(151) 28.12.2011
(732) COMPAGNIE FINANCIERE ET

D E  P A R T I C I P A T I O N S
ROULLIER, 27 Avenue Franklin
Roosevelt, 35400, SAINT-MALO
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)

CORONA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate agriculturii,
horticulturii şi silviculturii; îngrăşăminte
pentru pământ; fertilizatori şi agenţi pentru
condiţionarea solului.
5 Dezinfectante; fungicide, ierbicide; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 09042
(151) 28.12.2011
(732) S.C. XPERT IDEAL S.R.L., Str.

Nada Florilor nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 4,
ap. 17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

White PR

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Activităţi de promovarea produselor şi
imaginii; vânzări şi servicii de marketing;
servicii de management de business; servicii
de publicitate; producţia de materie de

publicitate şi reclame; servicii de relaţii
publice; cercetare de piaţă şi analize de piaţă;
servicii de cercetare şi informaţii referitoare la
afaceri; publicitate şi marketing; servicii de
cercetare a pieţei mass-media şi consultanţă,
planificarea, cumpărarea şi negocierea de
spaţiu publicitar; furnizarea de informaţii cu
privire la cele menţionate anterior; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 09040
(151) 28.12.2011
(732) CASA NOASTRA S.R.L., Str. Calea

Bucureşti nr. 113, jud. Dolj, 207450,
PIELEŞTI ROMANIA 

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

(540)

DOAR MANANCI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜




