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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 2/2011/saptamana 5
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2010

07656
27.01.2011 S.C. RADIOCOMM EXPERT

S.R.L.
Soarele meu Sisteme de încălzire

2 M 2010
07657

27.01.2011 S.C. RADIOCOMM EXPERT
S.R.L.

ECO ENERGETIC Soluţii economice
şi ecologice

3 M 2010
07658

27.01.2011 S.C. RADIOCOMM EXPERT
S.R.L.

TARE DE TOT!

4 M 2010
07739

31.01.2011 S.C. HAZ-TAX S.R.L. Group TRANSTAX

5 M 2010
07775

31.01.2011 S.C. BEE FEE CONSULTING
S.R.L.

LAS VEGAS 24h JOCURI 24h

6 M 2010
08235

31.01.2011 S.C. BEE FEE CONSULTING
S.R.L.

LAS VEGAS 24h CAFFE

7 M 2010
08967

27.01.2011 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

POLUS

8 M 2010
09428

31.01.2011 INSTITUTL EURO AMERICAN
prin MĂLÂIA CODIN

AMERICAN WORLDWIDE
ANTITERROR ORGANIZATION A.
W. A. O. IN GOD WE TRUST NEW
YORK USA

9 M 2010
09429

31.01.2011 INSTITUTL EURO AMERICAN
prin MĂLÂIA CODIN

ORGANIZAŢIA MONDIALĂ
ANTITERORISTĂ (O.M.A.)

10 M 2011
00305

02.02.2011 ASOCIATIA FARA SCOP
LUCRATIV CARAS
ADVENTURE

RocKer's gîrnic

11 M 2011
00570

27.01.2011 S.C. TEHNOPLUS MEDICAL
S.R.L.

TEHNOCART

12 M 2011
00571

01.02.2011 S.C. TEHNOPLUS MEDICAL
S.R.L.

guality for life

13 M 2011
00550

28.01.2011 S.C. INOVATECH COMERCIAL
S.R.L.

WINTERMAG

14 M 2011
00595

27.01.2011 BURCULESCU FLORIN
-AURELIAN

UNTAL GRASIME 75%

15 M 2011
00625

27.01.2011 S.C. PANITRANS S.R.L. Panitrans

16 M 2011
00623

27.01.2011 S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. RUNKIT

17 M 2011
00615

27.01.2011 FOMINO ANDREI OSTERIA di David
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18 M 2011
00639

27.01.2011 S.C. CISS SHOP S.R.L. CISS SHOP

19 M 2011
00642

27.01.2011 S.C. ALMACO PROFIL RPH
S.R.L.

OLTENIA BREB

20 M 2011
00607

27.01.2011 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.A.

Brânzolina

21 M 2011
00616

27.01.2011 S.C. TREI A SERVICE S.R.L. MIGNON

22 M 2011
00631

31.01.2011 S.C. TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES S.R.L.

Tnuva SLIM

23 M 2011
00627

27.01.2011 S.C. PANITRANS S.R.L. Sânziene ...pentru tine!

24 M 2011
00617

27.01.2011 GHIONOIU CONSTANTIN
IULIAN

e Devize...

25 M 2011
00618

27.01.2011 S.C. GRADINITA DAWN S.R.L. GRĂDINIŢA ZORI DE ZI

26 M 2011
00619

27.01.2011 S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. PROMPTER

27 M 2011
00620

27.01.2011 S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. TRIMMER

28 M 2011
00608

27.01.2011 S.C. F.B.S. COMPANY S.R.L. Pizzeria della Nonna la cuptor cu
lemne

29 M 2011
00632

28.01.2011 SCA PACHIU SI ASOCIATII

30 M 2011
00643

27.01.2011 STUDIO PEYO S.A. ŞTRUMFII

31 M 2011
00609

27.01.2011 S.C. VINALCOOL S.A. CAFE NOBLESSE 1972

32 M 2011
00633

28.01.2011 SCA PACHIU SI ASOCIATII B.E.L.I.E.V.E. (Bound by Excellence,
as Links in a chain, we create
Innovation from Enthusiasm and
Value from Expertise)

33 M 2011
00610

27.01.2011 S.C. ELITE EVENTS S.R.L. ELITE CLUB & EVENTS -
Dumneavoastră faceţi invitaţiile... de
restul ne ocupăm noi!

34 M 2011
00622

27.01.2011 S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L. RUN & RUN

35 M 2011
00634

28.01.2011 SCA PACHIU SI ASOCIATII PACHIU & ASSOCIATES
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36 M 2011
00635

28.01.2011 SCA PACHIU SI ASOCIATII PACHIU & ASSOCIATES
ATTORNEYS AT LAW -
RECHTSANWALTE - ABOGADOS

37 M 2011
00644

27.01.2011 S.C. FLORIS COMTRIMPEX
S.R.L.

CAFEA cu "ROM" Dezbateri politice

38 M 2011
00628

31.01.2011 S.C. TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES S.R.L.

HUNGER FIX

39 M 2011
00611

27.01.2011 S.C. SANOS ETALON S.R.L. Permanent

40 M 2011
00621

27.01.2011 S.C. CEMPS S.A. CEMPS

41 M 2011
00645

27.01.2011 ASOCIATIA GEDEON ASOCIAŢIA GEDEON

42 M 2011
00646

27.01.2011 ASOCIATIA ORGANIZATIA DE
DEZVOLTARE A ROMILOR
SOCIAL DEMOCRATI

ODRSD

43 M 2011
00636

28.01.2011 SCA PACHIU SI ASOCIATII

44 M 2011
00612

27.01.2011 S.C. DOMENIILE VITICOLE
TOHANI S.R.L.

STF sânge de taur forte

45 M 2011
00637

27.01.2011 S.C. PAGINA DE MEDIA S.R.L. PAGINA DE MEDIA

46 M 2011
00629

31.01.2011 S.C. TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES S.R.L.

Tnuva Slim

47 M 2011
00630

31.01.2011 S.C. TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES S.R.L.

HUNGER FIX complex de fibre şi
calciu

48 M 2011
00638

27.01.2011 S.C. TIR 2000 S.R.L. SANDIETA TRAIESTE SI
MANANCA SANATOS!

49 M 2011
00613

27.01.2011 HANKOOK TIRE CO LTD HANKOOK Kontrol technology

50 M 2011
00614

27.01.2011 PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY
ALKALOID AD-SKOPJE

ZADOBRA

51 M 2011
00654

28.01.2011 S.C. COSMOTE ROMANIAN
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

frog

52 M 2011
00655

28.01.2011 S.C. COSMOTE ROMANIAN
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

FROG - ORIGINAL DE SIMPLU



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - CEREREI MARCI BOPI nr.2/2011/5

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

4

53 M 2011
00656

28.01.2011 S.C. COSMOTE ROMANIAN
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

FROG MOBILE - ORIGINAL DE
SIMPLU

54 M 2011
00657

28.01.2011 S.C. SOLLERS PPD S.R.L. Intelligently distilled

55 M 2011
00658

28.01.2011 S.C. SOLLERS PPD S.R.L. Intelligenty distilled from pure grains

56 M 2011
00647

28.01.2011 S.C. IGIENA SERV S.R.L. IGIENA SERV NOI SUNTEM
SOLUTIA!

57 M 2011
00661

28.01.2011 S.C. SOLLERS PPD S.R.L. Five times intelligently distilled

58 M 2011
00648

28.01.2011 S.C. STAR IULIANO
DISTRIBUTION S.R.L.
S.C. 3 M GAMA S.R.L.

Gama & Iuliano

59 M 2011
00662

28.01.2011 VASS LEVENTE JETWING TRAVEL

60 M 2011
00659

28.01.2011 S.C. SOLLERS PPD S.R.L. Intelligently distilled vodka

61 M 2011
00660

28.01.2011 S.C. SOLLERS PPD S.R.L. Intelligently distilled for smoothness

62 M 2011
00649

29.01.2011 S.C. GENERIC AUDIOVIZUAL
S.R.L.

gav/e.volution

63 M 2011
00669

28.01.2011 JICA ALUMNI ROMANIA JICA ALUMNI ROMANIA

64 M 2011
00650

28.01.2011 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI

Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecţia Mediului

65 M 2011
00663

31.01.2011 S.C. SALTEMPO S.R.L. APPETIT GUST DEOSEBIT

66 M 2011
00664

28.01.2011 S.C. CRAMELE MINIS S.A. DS CRAMA ŞIRIA

67 M 2011
00651

28.01.2011 S.C. GOLF TRADE S.R.L. Prăjitură Troya

68 M 2011
00665

28.01.2011 S.C. CRAMELE MINIS S.A. DEALURILE SIRIEI

69 M 2011
00670

28.01.2011 S.C. MG TRADING SERVICE
S.R.L.

copyprint

70 M 2011
00666

28.01.2011 S.C. CRAMELE MINIS S.A. CETATEA SIRIEI
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71 M 2011
00671

28.01.2011 S.C. AZAIS CONSULT S.R.L. SATYRICON

72 M 2011
00652

28.01.2011 S.C. COSMOTE ROMANIAN
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

73 M 2011
00672

28.01.2011 S.C. TEOCLINIK S.R.L. TEOCLINIK PENTRU A FI
SĂNĂTOŞI

74 M 2011
00653

28.01.2011 S.C. COSMOTE ROMANIAN
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS S.A.

frog

75 M 2011
00673

28.01.2011 S.C. PRIVATE OFFICE
SECURITY GROUP S.R.L.

PRIVATE OFFICE SECURITY
GROUP

76 M 2011
00674

28.01.2011 ASOCIATIA REACT FABRICA DE BINE

77 M 2011
00682

31.01.2011 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

Duo Svelta

78 M 2011
00689

31.01.2011 S.C. GYNIA S.R.L. GYNIA

79 M 2011
00683

31.01.2011 S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L. ALGERNON

80 M 2011
00696

31.01.2011 S.C. PROLEMN S.A. SUMELA

81 M 2011
00684

31.01.2011 S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L.

82 M 2011
00690

31.01.2011 S.C. NAVROM CENTRU DE
AFACERI S.R.L.

HOTEL MERCUR GALATI
ROMANIA

83 M 2011
00697

31.01.2011 S.C. PROLEMN S.A. OLYMPOS

84 M 2011
00685

31.01.2011 S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L. ALGERNON

85 M 2011
00686

31.01.2011 S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L.

86 M 2011
00691

31.01.2011 S.C. SAATCHI & SAATCHI
S.R.L.

BETMAN

87 M 2011
00692

31.01.2011 S.C. TOHAN S.A. ETF-1T

88 M 2011
00702

31.01.2011 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. DigiCheck

89 M 2011
00693

31.01.2011 S.C. TOHAN S.A. MFF-2T
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90 M 2011
00703

31.01.2011 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. DigiWeight

91 M 2011
00687

31.01.2011 S.C. BIOHAZARD S.R.L. DIORAMA CONCEPT

92 M 2011
00694

31.01.2011 S.C. LIN & EMA S.R.L. LIN & EMA tinta noastră-nevoile tale

93 M 2011
00695

31.01.2011 S.C. FLORICON SALUB S.R.L. Floricon SALUB

94 M 2011
00688

31.01.2011 CALIN BOGDAN MARIUS VREAUMOBILA.RO

95 M 2011
00675

31.01.2011 LEVESCU GETA CHRISTIAN PHILIPPE

96 M 2011
00704

31.01.2011 S.C. MIXMONTAN S.R.L. TRAVEL MIX

97 M 2011
00698

31.01.2011 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. Airoptek

98 M 2011
00705

31.01.2011 STEFANESCU DANIEL Deea Art Cvartet

99 M 2011
00699

31.01.2011 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. MentMaster

100 M 2011
00706

31.01.2011 S.C. KOL MEDICAL MEDIA
S.R.L.

Revista Hipocrate Romania

101 M 2011
00700

31.01.2011 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. AirCheck

102 M 2011
00707

31.01.2011 S.C. KOL MEDICAL MEDIA
S.R.L.

Revista Hipocrate Romania -
Luminarea medicilor este obligaţia
noastră sacră

103 M 2011
00701

31.01.2011 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. T-Check

104 M 2011
00676

31.01.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

Monumenta Mundi

105 M 2011
00677

31.01.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. Lady HaHa

106 M 2011
00678

31.01.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. RETETA DRAGOSTEI

107 M 2011
00679

31.01.2011 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. B1: viata e frumoasa

108 M 2011
00680

31.01.2011 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. CAPITAL TV
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109 M 2011
00708

31.01.2011 ART INVEST SP.Z.O.O 5.10.15.

110 M 2011
00681

31.01.2011 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. STIRILE B1

111 M 2011
00709

01.02.2011 MINISTERUL ECONOMIEI
COMERTULUI SI MEDIULUI DE
AFACERI

consumaromaneste

112 M 2011
00710

01.02.2011 MINISTERUL ECONOMIEI
COMERTULUI SI MEDIULUI DE
AFACERI

PRODUS ROMÂNESC

113 M 2011
00711

01.02.2011 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. MAZGALICI

114 M 2011
00745

01.02.2011 S.C. SOFTWARE
DEVELOPMENT &
CONSULTING S.R.L.

SDC eproject

115 M 2011
00746

01.02.2011 S.C. SAATCHI & SAATCHI
S.R.L.

B

116 M 2011
00754

01.02.2011 S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L. Donau Stolz

117 M 2011
00755

01.02.2011 S.C. VREAU BILET S.R.L. ORCHESTRA RAPSODIA

118 M 2011
00756

01.02.2011 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L. NOCTAFIX

119 M 2011
00748

01.02.2011 S.C. GPM-TITAN
INTERNATIONAL S.R.L.

GPM-TITAN INTERNATIONAL

120 M 2011
00757

01.02.2011 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L. VITAHYLL

121 M 2011
00758

01.02.2011 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L. RHEUMASTOP

122 M 2011
00749

01.02.2011 S.C. TV AD DELIVERY S.R.L. TV DELIVERY

123 M 2011
00750

01.02.2011 S.C. FEROPLAST S.R.L. FEROPLAST PARTENER DE
INCREDERE

124 M 2011
00759

01.02.2011 S.C. INFORMATIA S.R.L. CULT

125 M 2011
00760

01.02.2011 ASOCIATIA TRADITION
GROUP

traditiongroup.ro

126 M 2011
00751

01.02.2011 S.C. GLOBAL DISTRIBUTION
NETWORK S.R.L.

M MICA PUBLICITATE
SAPTAMANAL NATIONAL DE
ANUNTURI PUBLICITARE
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127 M 2011
00752

01.02.2011 RUVA GHEORGHE GABRIEL COPIL ISTET

128 M 2011
00765

01.02.2011 MICLAUS FLORIN VASILE magic TV

129 M 2011
00763

01.02.2011 SANATORIUL BALNEAR SI DE
RECUPERARE TECHIRGHIOL

NAMOL SAPROPELIC DE
TECHIRGHIOL

130 M 2011
00753

01.02.2011 S.C. PAU-PAN S.R.L. PITA BANATEANA

131 M 2011
00766

01.02.2011 MICLAUS FLORIN VASILE POPULAR TV

132 M 2011
00764

01.02.2011 S.C. DIP & GIP S.R.L. DIPpanels

133 M 2011
00781

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

DIAZINOL

134 M 2011
00767

01.02.2011 S.C. IFP GROUP FIGHT
SECURITY S.R.L.

IFP GROUP FIGHT SECURITY

135 M 2011
00768

01.02.2011 MINERAL PROTAN AGIGEA
S.A.

MINERAL PROTAN AGIGEA S.A.

136 M 2011
00790

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

IVERMITE

137 M 2011
00769

01.02.2011 S.C. CLEAN MANIA S.R.L. cleanmania

138 M 2011
00791

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

IVER-MIX

139 M 2011
00770

01.02.2011 S.C. ASTRA NOVA SECURITY
S.A.

ANS ASTRA NOVA SECURITY

140 M 2011
00771

01.02.2011 S.C. PROFIT CARD MEDIA
S.R.L.

PROFIT CARD-PROFITABIL...CU
ADEVĂRAT!

141 M 2011
00772

01.02.2011 BALASZ BUNEL-GABRIEL bitVice

142 M 2011
00792

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

LINCOVET

143 M 2011
00793

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

NEOXIGAL

144 M 2011
00794

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

NEOXIVIT

145 M 2011
00782

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

EVOMEC PLUS
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146 M 2011
00799

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

PEN SPOT P

147 M 2011
00795

02.02.2011 STOEAN LUIS CODRUT CAESAR

148 M 2011
00783

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

FORSEPT

149 M 2011
00796

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

OTTO CLEANS

150 M 2011
00800

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

PEN SPOT PLUS

151 M 2011
00784

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

FUROGAL O

152 M 2011
00785

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

FUROGAL T

153 M 2011
00801

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

PROCAL

154 M 2011
00808

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

SINGAL F

155 M 2011
00809

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

SUPER KILLER

156 M 2011
00810

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

VAMEX P.S.

157 M 2011
00811

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

VARATRAZ

158 M 2011
00812

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

VERMIZOL A

159 M 2011
00773

02.02.2011 S.C. SOPHIA COM S.R.L. LIBRĂRIA SOPHIA

160 M 2011
00797

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

OTTO STATIC

161 M 2011
00813

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

VETASED

162 M 2011
00798

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

PEN SPOT C

163 M 2011
00802

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

PROVIT

164 M 2011
00774

02.02.2011 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. ALO Oriunde 200

165 M 2011
00775

02.02.2011 S.C. UPC ROMANIA S.R.L. ALO Oriunde 100
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166 M 2011
00814

02.02.2011 S.C. MATEI GUARD S.R.L. MATEI GUARD

167 M 2011
00817

02.02.2011 S.C. COMISION DIC S.R.L. AgroInfo

168 M 2011
00803

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

RATISTOP

169 M 2011
00776

02.02.2011 S.C. HEAT INTERNATIONAL
S.R.L.

RPM TOTAL MOTORSPORT

170 M 2011
00777

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

ALDEZIN

171 M 2011
00778

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

CTP 12

172 M 2011
00779

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

CYPER VET

173 M 2011
00780

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

DEO SEPT

174 M 2011
00786

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

GALIFOS

175 M 2011
00825

02.02.2011 MUSAT AUREL CRISTIAN AMNA

176 M 2011
00787

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

GENTOCIN DOSER

177 M 2011
00788

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

GERMOSTOP CICATRIZANT

178 M 2011
00804

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

RATISTOP FORTE

179 M 2011
00826

02.02.2011 S.C. LELENA COMPANY S.R.L. ZINI

180 M 2011
00805

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

RATISTOP PLUS

181 M 2011
00789

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

HELMIZOL A10

182 M 2011
00806

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

SAMPON HAPPY

183 M 2011
00807

02.02.2011 S.C. PASTEUR FILIALA
FILIPESTI S.R.L.

SCABATOX

184 M 2011
00827

02.02.2011 S.C. JOLIDON EXPORT
IMPORT S.R.L.

JOLIDON

185 M 2011
00821

02.02.2011 ASOCIATIA CLUB DE DANS
SPORTIV MASTER DANCE

MASTER DANCE
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

186 M 2011
00815

02.02.2011 JECU GABRIEL MIHAI MICHAEL KEIN

187 M 2010
09113

31.01.2011 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 10 pentru Cluj - Juniorii Clujului,
Speranţele Cetăţii

188 M 2011
00816

02.02.2011 S.C. MASTER
COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL S.R.L.

BANCOMATUL TVR

189 M 2011
00828

02.02.2011 COSAT-SEBE CRISTIAN el STUDIO STYLE

190 M 2011
00822

02.02.2011 S.C. EURODHS TECHNICAL
S.R.L.

DHS

191 M 2011
00818

02.02.2011 S.C. RENAMED FARMA S.R.L. RENAMED FARMA

192 M 2011
00823

02.02.2011 S.C. TERRADOX SOLUTIONS
S.R.L.

HYBRID MAIL

193 M 2011
00829

02.02.2011 LIFERI LAURENTIU
PETRE MARIUS ŞERBAN

FAINTLOOK

194 M 2011
00832

02.02.2011 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI FILM SPECTACOLUL MERGE
MAI DEPARTE

195 M 2011
00830

02.02.2011 LIFERI LAURENTIU
PETRE MARIUS ŞERBAN

FACELOSE

196 M 2011
00833

02.02.2011 S.C. RCS & RDS S.A. DIGI FILM

197 M 2011
00831

02.02.2011 ASOCIATIA BITTER ALMONDS
(MIGDALE AMARE)

Bitter Almonds alchemic laboratory

198 M 2011
00834

02.02.2011 S.C. SMART NUMBER
TELECOM S.R.L.

TARIF NORMAL ÎN ORICE REŢEA
MOBILĂ

199 M 2011
00835

02.02.2011 S.C. TRITON FOODS ROMANIA
S.R.L.

TRITON
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(210) M 2010 07656
(151) 27.01.2011
(732) S.C. RADIOCOMM EXPERT

S.R.L., Str. Lt. Drăghescu nr. 7, bl.
E5, ap. 2, parter, Jud. Neamţ, 610125,
PIATRA NEANŢ ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
OP. 3 - CP. 19 PIATRA NEAMŢ

(540)

Soarele meu Sisteme de încălzire

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

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270508;

290115;  
(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.

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07657
(151) 27.01.2011
(732) S.C. RADIOCOMM EXPERT

S.R.L., Str. Lt. Drăghescu nr. 7, bl.
E5, ap. 2, parter, Jud. Neamţ, 610125,
PIATRA NEANŢ ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
OP. 3 - CP. 19 PIATRA NEAMŢ

(540)
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ECO ENERGETIC Soluţii economice şi
ecologice

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

  
(531) Clasificare Viena:010313; 070124;

270511; 290114;  
(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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07658
(151) 27.01.2011
(732) S.C. RADIOCOMM EXPERT

S.R.L., Str. Lt. Drăghescu nr. 7, bl.
E5, ap. 2, parter, Jud. Neamţ, 610125,
PIATRA NEANŢ ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
OP. 3 - CP. 19 PIATRA NEAMŢ

(540)

TARE DE TOT!

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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,
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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.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07739
(151) 31.01.2011
(732) S.C. HAZ-TAX S.R.L., Str. Zidarilor

nr. 12, bl. R8, ap. 7, judeţul Galaţi,
800586, GALAŢI ROMANIA 

(540)

Group TRANSTAX

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;

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

clase:
39 Transporturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07775
(151) 31.01.2011
(732) S.C. BEE FEE CONSULTING

S.R.L., Calea Călăraşilor nr. 178, bl.
60, sc. 2, et. 1, ap. 41, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LAS VEGAS 24h JOCURI 24h

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270711;

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

clase:
41 Divertisment - jocuri de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 08235
(151) 31.01.2011
(732) S.C. BEE FEE CONSULTING

S.R.L., Calea Călăraşilor nr. 178, bl.
60, sc. 2, et. 1, ap. 41, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LAS VEGAS 24h CAFFE

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
41 Divertisment.
43 Servicii de bar; cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 08967
(151) 27.01.2011
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

POLUS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde

  
(531) Clasificare Viena:260303; 260418;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare (inclusiv închirieri de spaţii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09428
(151) 31.01.2011
(732) INSTITUTL EURO AMERICAN

prin MĂLÂIA CODIN, P.M.S.
Codlea, Secţia a III-a, cam. 301, Str.
Gării nr. 12, judeţul Braşov, ,
CODLEA ROMANIA 

(540)

AMERICAN WORLDWIDE
ANTITERROR ORGANIZATION A. W.
A. O. IN GOD WE TRUST NEW YORK
USA
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(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

241314; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
exploziv; focuri de artificii.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09429
(151) 31.01.2011
(732) INSTITUTL EURO AMERICAN

prin MĂLÂIA CODIN, P.M.S.
Codlea, Secţia a III-a, cam. 301, Str.
Gării nr. 12, judeţul Braşov, ,
CODLEA ROMANIA 

(540)

ORGANIZAŢIA MONDIALĂ
ANTITERORISTĂ (O.M.A.)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
exploziv; focuri de artificii.
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 00305
(151) 02.02.2011
(732) ASOCIATIA FARA SCOP

L U C R A T I V  C A R A S
ADVENTURE, Str. Vasile Pârvan nr.
7, Judeţul Caraş-Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(540)

RocKer's gîrnic

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00570
(151) 27.01.2011
(732) S.C. TEHNOPLUS MEDICAL

S.R.L., Str. Odobeşti nr. 1, sector 3,
0321151, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEHNOCART



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr. 2/2011/5

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:020901; 200513;

270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00571
(151) 01.02.2011
(732) S.C. TEHNOPLUS MEDICAL

S.R.L., Str. Odobeşti nr. 1, sector 3,
0321151, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

guality for life

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00550
(151) 28.01.2011
(732) S.C. INOVATECH COMERCIAL

S.R.L., Str. Tineretului nr. 3, bl. 38,
sc. AB, ap. 1, camera 1, Judeţul
Suceava, 720141, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

WINTERMAG

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

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou; servicii asociate magazinelor de
vânzări cu amănuntul; servicii asociate
vânzării cu amănuntul; prin intermediul unei
reţele computerizate; vânzări on line, precum
şi vânzări online en-gros sau cu amănuntul,
servicii privind prezentarea generală a
mărfurilor şi produselor, răspândirea
publicităţii pentru terţi prin intermediul
reţelelor electronice de comunicaţii on line,
asigurarea unei baze de date cuprinzând
produse şi servicii oferite de terţi, ce poate fi
cercetată on-line, asigurarea unui ghid de
comenzi on line pentru localizarea,
organizarea şi prezentarea produselor şi
serviciilor altor comercianţi on-!ine,
asigurarea unei varietăţi mari de informaţii de
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interes general prin intermediul reţelelor
computenzate, servicii pnvind vânzările la
licitaţie, organizarea de licitaţii şi în general
publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00595
(151) 27.01.2011
(732) B U R C U L E S C U  F L O R I N

-AURELIAN, B-dul Camil Ressu, nr.
57A, bl. Y2B, sc. 2, et. 8, ap. 79,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNTAL GRASIME 75%

(591) Culori revendicate:bleumarin, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00625
(151) 27.01.2011
(732) S.C. PANITRANS S.R.L., Str.

Principală bl. A10, sc. F, ap. 1, Judeţul
Vâlcea,  247030, BERBEŞTI
ROMANIA 

(540)

Panitrans

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050521; 050702;

270511; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie,
panificaţie, 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; lanţ de magazine, distribuţie,
reţea de distribuţie, comercializare în
domeniu, import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv administrare business.
39 Transport; transport intern şi internaţional,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
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distribuţie marfă; organizarea de călătorii;
casă de expediţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00623
(151) 27.01.2011
(732) S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L., Str.

Dunării nr.25, ap.35, Judeţul Cluj,
400593, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

RUNKIT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Aditivi pentru carburanţi auto.
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 Cosmetice auto. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, optice, de
cântărire, de semnalizare, de control, de
siguranţă; aparate pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor şi imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, părţi de automobile şi
accesorii, roţi de maşină, cauciucuri; părţi şi
accesorii pentru produsele anterior menţionate
din clasa 12.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00615
(151) 27.01.2011
(732) FOMINO ANDREI, Aleea Bucovina

nr. 5, bl. 01, sc. 1, ap. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OSTERIA di David

(591) Culori revendicate:alb, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00639
(151) 27.01.2011
(732) S.C. CISS SHOP S.R.L., Str.

Principală nr. 324, judeţul Ialomiţa, ,
FUNDATA ROMANIA 

(540)

CISS SHOP
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
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 00642
(151) 27.01.2011
(732) S.C. ALMACO PROFIL RPH

S.R.L., Str. Cireasov nr. 45, judeţul
Olt, , BREBENI 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)

OLTENIA BREB

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260201;

290112;  
(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 00607
(151) 27.01.2011
(732) S.C. DELACO DISTRIBUTION

S.A., Str. Târgului nr. 6, jud. Braşov,
505100, CODLEA ROMANIA 

(740) S.C. MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

Brânzolina

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260307; 270502;

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

clase:
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00616
(151) 27.01.2011
(732) S.C. TREI A SERVICE S.R.L., Str.

Lemnişor nr. 4, bl. G42, sc. 2, et. 3,
ap.  25,  sector 3,  032349,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MIGNON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00631
(151) 31.01.2011
(732) S.C. TRD TNUVA ROMANIA

DAIRIES S.R.L., Şos. Olteniţei nr.
251, Judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

Tnuva SLIM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, lapte praf, lapte gelatinos, aromat şi
smântânit; produse de lapte şi anume:
deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut,
sana, kefir, spume, frişcă, deserturi cu frişcă,
smântână, unt, brânză care se întinde pe pâine;
brânzeturi, brânzeturi maturate, brânzeturi
maturate cu mucegai, brânzeturi nematurate
proaspete şi brânzeturi în saramură, brânzeturi
de vacă, brânzeturi proaspete vândute fie sub
formă lichidă, fie sub formă de pastă, băuturi
simple sau aromate compuse în principal din
lapte sau produse din lapte, băuturi din lapte
făcute în principal din lapte, băuturi din lapte
cuprinzând fructe; produse din lapte
fermentate simple sau aromate.
30 Cafea, ceai, cacao, ciocolată, băuturi pe
baza de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, zahăr, orez, orez
expandat, tapioca şi făină, tarte şi plăcinte
(dulci sau sărate), pizza, paste simple sau
aromate şi/sau umplute, preparate făcute din
cereale, cereale pentru micul dejun, feluri de
mâncare gata pregătite cuprinzând în special
paste, feluri de mâncare făcute din tarte de
patiserie, pâine, pesmeţi, biscuiţi (dulci şi
savuroşi), napolitane, vafele, prăjituri, produse
de patiserie, toate aceste produse fiind simple
şi/sau acoperite şi/sau umplute şi/sau aromate,
aperitive/gustări dulci sau sărate conţinând
pâine, pesmet, biscuiţi sau aluat de patiserie,
produse de cofetărie, gheaţă comestibilă
facută în special din iaurt, cremă de îngheţată,
îngheţată, apă îngheţată (gheaţă comestibilă),
iaurturi îngheţate (gheaţă comestibilă), apă
îngheţată aromată, miere, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sosuri dulci, sosuri
pentru paste, mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00627
(151) 27.01.2011
(732) S.C. PANITRANS S.R.L., Str.

Principală bl. A10, sc. F, ap. 1, Judeţul
Vâlcea, 247030, BERBEŞTI
ROMANIA 

(540)

Sânziene ...pentru tine!

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270507;

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

clase:
30 Produse de patiserie şi cofetărie,
panificaţie, 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; lanţ de magazine, distribuţie,
reţea de distribuţie, comercializare în
domeniu, import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv administrare business.
39 Transport; transport intern şi internaţional,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; organizarea de călătorii;
casă de expediţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00617
(151) 27.01.2011
(732) GHIONOIU CONSTANTIN

IULIAN, Aleea Soldat Barbu Nicolae
nr. 17, ap. 7, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

e Devize...

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00618
(151) 27.01.2011
(732) S.C. GRADINITA DAWN S.R.L.,

Str. Teodor Speranţa, nr. 99, bl. S28,
sc. 3, et. 3, ap. 73, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GRĂDINIŢA ZORI DE ZI
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00619
(151) 27.01.2011
(732) S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L., Str.

Dunării nr.25, ap.35, Judeţul Cluj,
400593, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

PROMPTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Aditivi pentru carburanţi auto.
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 Cosmetice auto. 
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, părţi de automobile şi
accesorii, roţi de maşină, cauciucuri; părţi şi
accesorii pentru produsele anterior menţionate
din clasa 12.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00620
(151) 27.01.2011
(732) S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L., Str.

Dunării nr.25, ap.35, Judeţul Cluj,
400593, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

TRIMMER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, părţi de automobile şi
accesorii, roţi de maşină, cauciucuri; părţi şi
accesorii pentru produsele anterior menţionate
din clasa 12.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00608
(151) 27.01.2011
(732) S.C. F.B.S. COMPANY S.R.L., Str.

Ion Cantacuzino nr. 1, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. INTEL PROTECT S.R.L., Str.
M. Kogălniceanu nr. 18, bl. 1K, sc.
C-D BRAŞOV

(540)
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Pizzeria della Nonna la cuptor cu lemne

(591) Culori revendicate:roşu, brun-roşcat,
verde

  
(531) Clasificare Viena:020311; 080725;

270509; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Preparate din carne, peşte, păsări şi vânat;
preparate din legume; ouă, lapte şi produse
lactate; preparate din fructe.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
făină şi preparate făcute din cereale, pâine;
pizza, paste, gustări tip sandwich, baghete şi
alte preparate similare; sosuri, condimente.
39 Servicii de ambalare, depozitare şi
distribuţie (livrare).
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00632
(151) 28.01.2011
(732) SCA PACHIU SI ASOCIATII, Str.

Munţii Tatra nr. 4-10, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (pantone

3025C), gri (pantone Cool Gray & C)

  
(531) Clasificare Viena:250717; 260105;

290112;  
(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.
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 00643
(151) 27.01.2011
(732) STUDIO PEYO S.A., 36, chemin

Frank-Thomas, 1208, GENEVA
ELVETIA 

(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)

ŞTRUMFII

  
(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,
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loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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.
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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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 Servicii promoţionale şi de publicitate
pentru o varietate de produse şi servicii, prin
intermediul tuturor mediilor de comunicare şi
deasemenea prin internet; crearea de
reclame/material publicitar şi materiale
promoţionale pe toate purtătoarele de

informaţii şi date, pentru a fi utilizate la
punctele de vânzare şi pentru utilizarea lor în
toate mediile de comunicare, inclusiv pagini
web; promoţii, inclusiv promoţii pentru
vânzări şi servicii de relaţii cu publicul
referitoare la o varietate de produse şi servicii,
prin intermediul tuturor mediilor de
comunicare şi deasemenea prin internet;
diseminarea de materiale publicitare,
prospecte, premii, bonusuri, cadouri
promoţionale (premiums), cadouri şi mostre;
demonstraţii de produs; publicitate prin poştă;
servicii de marketing pentru diverse produse
şi servicii, prin intermediul tuturor mediilor de
comunicare şi deasemenea prin internet;
studii, cercetări şi analiză de marketing;
analiza felului în care clientul reacţionează la
reclamă/publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; asistenţă şi consultanţă pentru
înfiinţarea şi managementul magazinelor cu
amănuntul; aducerea împreună, în beneficiul
altora, a unor diverse bunuri, permiţând
consumatorilor să vadă în mod convenabil şi
să achiziţioneze acele produse; servicii de
informare şi avizare referitoare la cele mai sus
menţionate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00609
(151) 27.01.2011
(732) S.C. VINALCOOL S.A., Şos.

Bucureşti nr. Km 5, judeţul Giurgiu, ,
GIURGIU ROMANIA 

(540)

CAFE NOBLESSE 1972
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, cacao, zahăr.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00633
(151) 28.01.2011
(732) SCA PACHIU SI ASOCIATII, Str.

Munţii Tatra nr. 4-10, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

B.E.L.I.E.V.E. (Bound by Excellence, as
Links in a chain, we create Innovation from
Enthusiasm and Value from Expertise)

  
(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.
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 00610
(151) 27.01.2011
(732) S.C. ELITE EVENTS S.R.L., Str.

Târnavele nr. 25-27, corp C1, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G.M.
Zamfirescu nr. 46, bl.22A, sc.1, ap.11,
camera 1, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

ELITE CLUB & EVENTS -
Dumneavoastră faceţi invitaţiile... de restul
ne ocupăm noi!

(591) Culori revendicate:vişiniu, galben

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270106;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00622
(151) 27.01.2011
(732) S.C. IPERCOMP EXIM S.R.L., Str.

Dunării nr.25, ap.35, Judeţul Cluj,
400593, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

RUN & RUN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Aditivi pentru carburanţi auto.
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 Cosmetice auto. 
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, optice, de
cântărire, de măsurare, de control, de
siguranţă; aparate pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice;
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare..
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală, părţi de automobile şi
accesorii, roţi de maşină, cauciucuri; părţi şi
accesorii pentru produsele anterior menţionate
din clasa 12.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00634
(151) 28.01.2011
(732) SCA PACHIU SI ASOCIATII, Str.

Munţii Tatra nr. 4-10, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PACHIU & ASSOCIATES

  
(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.
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 00635
(151) 28.01.2011
(732) SCA PACHIU SI ASOCIATII, Str.

Munţii Tatra nr. 4-10, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PACHIU & ASSOCIATES
A T T O R N E Y S  A T  L A W  -
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RECHTSANWALTE - ABOGADOS

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
3025C), gri (pantone Cool Gray C)

(531) Clasificare Viena:140115; 270519;
290112;  

(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.
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 00644
(151) 27.01.2011
(732) S.C. FLORIS COMTRIMPEX

S.R.L., Str. Plivitului nr. 44, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAFEA cu "ROM" Dezbateri politice

(591) Culori revendicate:maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:080701; 110304;

200707; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00628
(151) 31.01.2011
(732) S.C. TRD TNUVA ROMANIA

DAIRIES S.R.L., Şos. Olteniţei nr.
251, Judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

HUNGER FIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, lapte praf, lapte gelatinos, aromat şi
smântânit; produse de lapte şi anume:
deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut,
sana, kefir, spume, frişcă, deserturi cu frişcă,
smântână, unt, brânză care se întinde pe pâine;
brânzeturi, brânzeturi maturate, brânzeturi
maturate cu mucegai, brânzeturi nematurate
proaspete şi brânzeturi în saramură, brânzeturi
de vacă, brânzeturi proaspete vândute fie sub
formă lichidă, fie sub formă de pastă, băuturi
simple sau aromate compuse în principal din
lapte sau produse din lapte, băuturi din lapte
făcute în principal din lapte, băuturi din lapte
cuprinzând fructe; produse din lapte
fermentate simple sau aromate.
30 Cafea, ceai, cacao, ciocolată, băuturi pe
baza de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, zahăr, orez, orez
expandat, tapioca şi făină, tarte şi plăcinte
(dulci sau sărate), pizza, paste simple sau
aromate şi/sau umplute, preparate făcute din
cereale, cereale pentru micul dejun, feluri de
mâncare gata pregătite cuprinzând în special
paste, feluri de mâncare făcute din tarte de
patiserie, pâine, pesmeţi, biscuiţi (dulci şi
savuroşi), napolitane, vafele, prăjituri, produse
de patiserie, toate aceste produse fiind simple
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şi/sau acoperite şi/sau umplute şi/sau aromate,
aperitive/gustări dulci sau sărate conţinând
pâine, pesmet, biscuiţi sau aluat de patiserie,
produse de cofetărie, gheaţă comestibilă
facută în special din iaurt, cremă de îngheţată,
îngheţată, apă îngheţată (gheaţă comestibilă),
iaurturi îngheţate (gheaţă comestibilă), apă
îngheţată aromată, miere, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sosuri dulci, sosuri
pentru paste, mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00611
(151) 27.01.2011
(732) S.C. SANOS ETALON S.R.L., Str.

Prevederii nr. 15, bl. A12, sc. A, et. 8,
ap. 36, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Permanent

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;

tuburi metalice; şuruburi, holşuruburi, cuie;
produse metalice necuprinse în alte clase.
9 Întrerupătoare, comutatoare, variatoare
lumină, stekere, prelungitoare, prize.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilaţie, electrocasnice, de
distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii;
construcţii transportabile nemetalice; gresie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00621
(151) 27.01.2011
(732) S.C. CEMPS S.A., B-dul Preciziei nr.

3, sector 6, 062202, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CEMPS

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

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul);
comerţ cu ridicata utilaje pentru manipulat
(electrostivuitoare, motostivuitoare,
transpaleţi electrici, stivuitoare pentru
manipulare containere).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (instalare,
întreţinere, reparaţii maşini); reparaţii şi
întreţinere utilaje pentru manipulat
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(electrostivuitoare, motostivuitoare,
transpaleţi electrici, stivuitoare pentru
manipulare containere).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00645
(151) 27.01.2011
(732) ASOCIATIA GEDEON, Str. Sadului

nr. 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA GEDEON

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:011108; 040320;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00646
(151) 27.01.2011
(732) ASOCIATIA ORGANIZATIA DE

DEZVOLTARE A ROMILOR
SOCIAL DEMOCRATI, Str.
Veseliei nr. 56, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ODRSD

(591) Culori revendicate:gri, grena, negru

  
(531) Clasificare Viena:050501; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00636
(151) 28.01.2011
(732) SCA PACHIU SI ASOCIATII, Str.

Munţii Tatra nr. 4-10, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
3025C), gri (pantone Cool Gray C)

  
(531) Clasificare Viena:140115; 260104;

290112;  
(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.
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 00612
(151) 27.01.2011
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L., Comuna Gura
Vadului, judeţul Prahova, 107300,
GURA VADULUI ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA -
IOACARA VALENTIN, Str.
Orizontului nr. 1, bl. R 10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

STF sânge de taur forte

  
(531) Clasificare Viena:030413; 030719;

19; 260418; 2705;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00637
(151) 27.01.2011
(732) S.C. PAGINA DE MEDIA S.R.L.,

Aleea Valea Bujorului nr. 1, bl. D9,
sc. H, et. 4, ap. 80, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PAGINA DE MEDIA

  
(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.
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); caracter tipografice; clişee.
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 00629
(151) 31.01.2011
(732) S.C. TRD TNUVA ROMANIA

DAIRIES S.R.L., Şos. Olteniţei nr.
251, Judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

Tnuva Slim

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
137 C)

  
(531) Clasificare Viena:170119; 260116;

270501; 290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Lapte, lapte praf, lapte gelatinos, aromat şi
smântânit; produse de lapte şi anume:
deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut,
sana, kefir, spume, frişcă, deserturi cu frişcă,
smântână, unt, brânză care se întinde pe pâine;
brânzeturi, brânzeturi maturate, brânzeturi
maturate cu mucegai, brânzeturi nematurate
proaspete şi brânzeturi în saramură, brânzeturi
de vacă, brânzeturi proaspete vândute fie sub
formă lichidă, fie sub formă de pastă, băuturi
simple sau aromate compuse în principal din
lapte sau produse din lapte, băuturi din lapte
făcute în principal din lapte, băuturi din lapte
cuprinzând fructe; produse din lapte
fermentate simple sau aromate.
30 Cafea, ceai, cacao, ciocolată, băuturi pe
baza de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, zahăr, orez, orez
expandat, tapioca şi făină, tarte şi plăcinte
(dulci sau sărate), pizza, paste simple sau
aromate şi/sau umplute, preparate făcute din
cereale, cereale pentru micul dejun, feluri de
mâncare gata pregătite cuprinzând în special
paste, feluri de mâncare făcute din tarte de
patiserie, pâine, pesmeţi, biscuiţi (dulci şi
savuroşi), napolitane, vafele, prăjituri, produse
de patiserie, toate aceste produse fiind simple
şi/sau acoperite şi/sau umplute şi/sau aromate,
aperitive/gustări dulci sau sărate conţinând
pâine, pesmet, biscuiţi sau aluat de patiserie,
produse de cofetărie, gheaţă comestibilă
facută în special din iaurt, cremă de îngheţată,
îngheţată, apă îngheţată (gheaţă comestibilă),
iaurturi îngheţate (gheaţă comestibilă), apă
îngheţată aromată, miere, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sosuri dulci, sosuri
pentru paste, mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00630
(151) 31.01.2011
(732) S.C. TRD TNUVA ROMANIA

DAIRIES S.R.L., Şos. Olteniţei nr.
251, Judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

HUNGER FIX complex de fibre şi calciu

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
verde, bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260112; 260118;

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

clase:
29 Lapte, lapte praf, lapte gelatinos, aromat şi
smântânit; produse de lapte şi anume:
deserturi din lapte, iaurturi, iaurturi de băut,
sana, kefir, spume, frişcă, deserturi cu frişcă,
smântână, unt, brânză care se întinde pe pâine;
brânzeturi, brânzeturi maturate, brânzeturi
maturate cu mucegai, brânzeturi nematurate
proaspete şi brânzeturi în saramură, brânzeturi
de vacă, brânzeturi proaspete vândute fie sub
formă lichidă, fie sub formă de pastă, băuturi
simple sau aromate compuse în principal din
lapte sau produse din lapte, băuturi din lapte
făcute în principal din lapte, băuturi din lapte
cuprinzând fructe; produse din lapte
fermentate simple sau aromate.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr. 2/2011/5

30 Cafea, ceai, cacao, ciocolată, băuturi pe
baza de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată, zahăr, orez, orez
expandat, tapioca şi făină, tarte şi plăcinte
(dulci sau sărate), pizza, paste simple sau
aromate şi/sau umplute, preparate făcute din
cereale, cereale pentru micul dejun, feluri de
mâncare gata pregătite cuprinzând în special
paste, feluri de mâncare făcute din tarte de
patiserie, pâine, pesmeţi, biscuiţi (dulci şi
savuroşi), napolitane, vafele, prăjituri, produse
de patiserie, toate aceste produse fiind simple
şi/sau acoperite şi/sau umplute şi/sau aromate,
aperitive/gustări dulci sau sărate conţinând
pâine, pesmet, biscuiţi sau aluat de patiserie,
produse de cofetărie, gheaţă comestibilă
facută în special din iaurt, cremă de îngheţată,
îngheţată, apă îngheţată (gheaţă comestibilă),
iaurturi îngheţate (gheaţă comestibilă), apă
îngheţată aromată, miere, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sosuri dulci, sosuri
pentru paste, mirodenii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00638
(151) 27.01.2011
(732) S.C. TIR 2000 S.R.L., Str. Alexandru

Constantinescu nr. 12, sector 1,,
011473, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

SANDIETA TRAIESTE SI MANANCA
SANATOS!

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00613
(151) 27.01.2011
(732) HANKOOK TIRE CO LTD, #

647-15 Yoksam-dong, Kangnam-Ku,
, SEOUL REPUBLICA COREEA 

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

(540)

HANKOOK Kontrol technology

(591) Culori revendicate:negru, roşu

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

clase:
12 Anvelope auto; anvelope pentru roţi de
vehicule; tuburi interne pentru roţi de
vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00614
(151) 27.01.2011
(732) PHARMACEUTICAL CHEMICAL

C O S M E T I C  I N D U S T R Y
ALKALOID AD-SKOPJE, Blvd.
aleksander Makedonski 12, 1000
Skopje, Macedonia, , SKOPJE
REPUBLICA MACEDONIA SK

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

(540)
ZADOBRA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00654
(151) 28.01.2011
(732) S.C. COSMOTE ROMANIAN

M O B I L E
TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8,
Clădirea America House, Aripa de
Vest, et. 5-6, sect. 1, 011141,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

frog
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(591) Culori revendicate:galben (pantone
7408C), mov (pantone 258C), alb

  
(531) Clasificare Viena:240903; 270507;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzări 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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu materiale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare 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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00655
(151) 28.01.2011
(732) S.C. COSMOTE ROMANIAN

M O B I L E
TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8,
Clădirea America House, Aripa de
Vest, et. 5-6, sect. 1, 011141,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FROG - ORIGINAL DE SIMPLU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
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cinematografie, optica, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzări 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.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu materiale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare 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.

43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00656
(151) 28.01.2011
(732) S.C. COSMOTE ROMANIAN

M O B I L E
TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8,
Clădirea America House, Aripa de
Vest, et. 5-6, sect. 1, 011141,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FROG MOBILE - ORIGINAL DE
SIMPLU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzări şi mecanisme pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr. 2/2011/5

aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu materiale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare 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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00657
(151) 28.01.2011
(732) S.C. SOLLERS PPD S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 24, et. II, III şi
IV fara camerele 41 şi 45, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Intelligently distilled

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00658
(151) 28.01.2011
(732) S.C. SOLLERS PPD S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 24, et. II, III şi
IV fara camerele 41 şi 45, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Intelligenty distilled from pure grains

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00647
(151) 28.01.2011
(732) S.C. IGIENA SERV S.R.L., Str.

Concordiei nr.5, ap.1, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IGIENA SERV NOI SUNTEM
SOLUTIA!

  
(531) Clasificare Viena:040504; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00661
(151) 28.01.2011
(732) S.C. SOLLERS PPD S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 24, et. II, III şi
IV fara camerele 41 şi 45, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Five times intelligently distilled

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00648
(151) 28.01.2011
(732) S . C .  S T A R  I U L I A N O

DISTRIBUTION S.R.L., Str. George
Enescu nr. 28, Jud. Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(732) S.C. 3 M GAMA S.R.L., Sat Bistriţa
nr. 64, Jud. Neamţ, , COMUNA
A L E X A N D R U  C E L  B U N
ROMANIA 

(540)

Gama & Iuliano

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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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 00662
(151) 28.01.2011
(732) VASS LEVENTE, Str. Oltului nr. 40,

judeţul Covasna, 520027, SFÎNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

JETWING TRAVEL

(591) Culori revendicate:roşu cărămiziu
(pantone 7412C), bej (pantone
7504C), gri închis (pantone Gray 10C)

  
(531) Clasificare Viena:050520; 180323;

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

clase:
39 Servicii oferite de o agenţie de turism,
organizare de călătorii, rezervări pentru
călătorii, organizare de croaziere, organizare
de excursii, organizare de vizite la obiective
turistice.
43 Alimentaţie publică, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00659
(151) 28.01.2011
(732) S.C. SOLLERS PPD S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 24, et. II, III şi
IV fara camerele 41 şi 45, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Intelligently distilled vodka

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00660
(151) 28.01.2011
(732) S.C. SOLLERS PPD S.R.L., Str.

Alexandru Donici nr. 24, et. II, III şi
IV fara camerele 41 şi 45, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Intelligently distilled for smoothness

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00649
(151) 29.01.2011
(732) S.C. GENERIC AUDIOVIZUAL

S.R.L., Str. Plantelor nr. 48, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

gav/e.volution

  
(531) Clasificare Viena:030517; 270508;  
(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 00669
(151) 28.01.2011
(732) JICA ALUMNI ROMANIA, Intrarea

Difuzorului nr. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JICA ALUMNI ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru, negru
 
(531) Clasificare Viena:261113; 261125;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 00650
(151) 28.01.2011
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
P E N T R U  P R O T E C T I A
MEDIULUI, Splaiul Independenţei
nr. 294, sector 6, 060031,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia
Mediului

(591) Culori revendicate:verde degrade,
verde închis, albastru, albastru
deschis, maro

  
(531) Clasificare Viena:010505; 010506;

050120; 050314; 241511; 290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00663
(151) 31.01.2011
(732) S.C. SALTEMPO S.R.L., Micro 38,

Complex Aeroport, Jud. Galaţi,
800513, GALAŢI ROMANIA 

(540)

APPETIT GUST DEOSEBIT

(591) Culori revendicate:alb, roşu rubiniu,
verde crud (chartreuse)

  
(531) Clasificare Viena:050521; 261113;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00664
(151) 28.01.2011
(732) S.C. CRAMELE MINIS S.A.,

nr.F.N, judeţul Arad, , MÂSCA
ROMANIA 

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

(540)

DS CRAMA ŞIRIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00651
(151) 28.01.2011
(732) S.C. GOLF TRADE S.R.L., Str.

Sergent Tătaru nr. 2, judeţul Brăila,
810387, BRĂILA ROMANIA 

(540)

Prăjitură Troya
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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 00665
(151) 28.01.2011
(732) S.C. CRAMELE MINIS S.A.,

nr.F.N, judeţul Arad, , MÂSCA
ROMANIA 

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

(540)

DEALURILE SIRIEI

  
(531) Clasificare Viena:061907; 061913;

070109; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00670
(151) 28.01.2011
(732) S.C. MG TRADING SERVICE

S.R.L., Aleea Leorda 5, bl. N21, sc. B,
ap. 13, sector 3, 032449, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

copyprint

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

  
(531) Clasificare Viena:261108; 270511;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie;
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.
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 00666
(151) 28.01.2011
(732) S.C. CRAMELE MINIS S.A.,

nr.F.N, judeţul Arad, , MÂSCA
ROMANIA 

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

(540)

CETATEA SIRIEI

  
(531) Clasificare Viena:061907; 061913;

070109; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00671
(151) 28.01.2011
(732) S.C. AZAIS CONSULT S.R.L., Str.

Ion Neculce 63, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Ion
Tuculescu Nr. 37, Bl. O7, Sc. B, Ap.
29, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

SATYRICON

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00652
(151) 28.01.2011
(732) S.C. COSMOTE ROMANIAN

M O B I L E
TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8,
Clădirea America House, Aripa de
Vest, et. 5-6, sect. 1, 011141,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:galben deschis,
galben închis, bej, mov deschis, mov
închis, albastru, alb,

  
(531) Clasificare Viena:031112; 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; suporuri
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzări şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fişe; case de
marcat; maşini de calculat, echipamente de

prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipamente pentru stingerea incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliajeale acestora,
produse din sau placate cu materiale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare 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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau animale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00672
(151) 28.01.2011
(732) S.C. TEOCLINIK S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare, bl. 410, parter, judeţul
Vaslui, , VASLUI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, B-DUL
MIHAIL KOGALNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET.7, BRASOV BRASOV

(540)

TEOCLINIK PENTRU A FI SĂNĂTOŞI

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 261113;

261125; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente; servicii de
analiză şi de cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00653
(151) 28.01.2011
(732) S.C. COSMOTE ROMANIAN

M O B I L E
TELECOMMUNICATIONS S.A.,
Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8,
Clădirea America House, Aripa de
Vest, et. 5-6, sect. 1, 011141,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

frog

(591) Culori revendicate:galben,(pantone
4708C), mov (pantone 258C)

  
(531) Clasificare Viena:240903; 270507;

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; suporuri
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzări şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fişe; case de
marcat; maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
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echipamente pentru stingerea incendiilor.
14 Metale preţioase şi aliajeale acestora,
produse din sau placate cu materiale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare 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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
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 00673
(151) 28.01.2011
(732) S . C .  P R I V A T E  O F F I C E

SECURITY GROUP S.R.L., Şos.
Viilor nr. 85-87, corp B, etaj 2, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRIVATE OFFICE SECURITY GROUP

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

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice,servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00674
(151) 28.01.2011
(732) ASOCIATIA REACT, Aleea Ucea

nr. 72, bl. P3, sc. 4, ap. 67, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FABRICA DE BINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din piele
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00682
(151) 31.01.2011
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., 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)

Duo Svelta

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00689
(151) 31.01.2011
(732) S.C. GYNIA S.R.L., Str. Dobrogeanu

Gherea nr. 21/4, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

GYNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale, ca de exemplu: asistenţă
spitalicească şi sanatorială, asistenţă medicală
ambulatorie, asistenţă stomatologică, alte
activităţi referitoare la sănătatea umană, toate
acestea incluzând fără a limita, consultaţii şi
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tratamente în: ginecologie, obstetrică,
neonatologie, ginecologie oncologică,
chirurgie laparoscopică, chirurgie, chirurgie
oncologică, pediatrie, medicină generală,
medicină internă, hematologie, imunologie,
diabet, boli de nutriţie şi metabolism,
cardiologie, endocrinologie, neurologie,
dermatologie,  ORL, reumatologie,
alergologie, psihologie; investigaţii de
laborator: chimie clinică, hematologie,
imunologie, markeri virali şi tumorali, dozări
hormonale, microbiologie; explorări
funcţionale; spirometrie, audiometrie, ECG,
probă de efort, holter de tensiune; radiologie,
ecologie, osteodensiometrie; asistenţă
medicală în sistem de abonament; consultanţă
în medicina muncii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00683
(151) 31.01.2011
(732) S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L.,

Str. Morilor nr. 21, sector 3, 031221,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALGERNON

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00696
(151) 31.01.2011
(732) S.C. PROLEMN S.A., Str. Ierbus

nr.37, Jud. Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(540)

SUMELA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Feţe de uşi, semifabricate sub formă de
placă din fibră de lemn care imită textura
lemnului în relief; uşi cu toc compuse din2
plăci din fibră de lemn; rame din lemn de
esenţă moale; rame din lemn care constituie
suportul rigid pe care se fixează.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00684
(151) 31.01.2011
(732) S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L.,

Str. Morilor nr. 21, sector 3, 031221,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
336C)

  
(531) Clasificare Viena:261112; 290103;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00690
(151) 31.01.2011
(732) S.C. NAVROM CENTRU DE

AFACERI S.R.L., Str. Portului nr.
23, Hotel Mercur, et. 2, cam. 7, Jud.
Galaţi, 800025, GALAŢI ROMANIA

(540)

HOTEL MERCUR GALATI ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00697
(151) 31.01.2011
(732) S.C. PROLEMN S.A., Str. Ierbus

nr.37, Jud. Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(540)

OLYMPOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Feţe de uşi, semifabricate sub formă de
placă din fibră de lemn care imită textura
lemnului în relief; uşi cu toc compuse din2
plăci din fibră de lemn; rame din lemn de
esenţă moale; rame din lemn care constituie
suportul rigid pe care se fixează.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00685
(151) 31.01.2011
(732) S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L.,

Str. Morilor nr. 21, sector 3, 031221,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALGERNON

(591) Culori revendicate:verde (pantone 336
C)

  
(531) Clasificare Viena:261112; 270507;

290103;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00686
(151) 31.01.2011
(732) S.C. ALGERNON IMPEX S.R.L.,

Str. Morilor nr. 21, sector 3, 031221,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 336 C), roz (pantone 219 C),
galben (pantone 116 C), verde deschis,
alb, portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:030507; 200525;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00691
(151) 31.01.2011
(732) S.C. SAATCHI & SAATCHI

S.R.L., Calea Şerban Vodă nr. 133,
clădirea D-E, parter, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BETMAN

  
(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 00692
(151) 31.01.2011
(732) S.C. TOHAN S.A., Aleea Uzinei nr.

1, Jud. Braşov, 2224, ZĂRNEŞTI
ROMANIA 

(540)

ETF-1T

  

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

13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00702
(151) 31.01.2011
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi, 700506,
IAŞI ROMANIA 

(540)

DigiCheck

  
(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.
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 00693
(151) 31.01.2011
(732) S.C. TOHAN S.A., Aleea Uzinei nr.

1, Jud. Braşov, 2224, ZĂRNEŞTI
ROMANIA 

(540)

MFF-2T

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00703
(151) 31.01.2011
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi, 700506,
IAŞI ROMANIA 

(540)

DigiWeight

  
(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.
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 00687
(151) 31.01.2011
(732) S.C. BIOHAZARD S.R.L., Str.

Rotundă nr. 8, bl. Y2C, sc. 2, et. 5, ap.
65, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DIORAMA CONCEPT

(531) Clasificare Viena:030707; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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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); material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; forme de
tipar. 
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş, os
de balenă, scoici,sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
material plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00694
(151) 31.01.2011
(732) S.C. LIN & EMA S.R.L., nr. 1, Jud.

Alba, , ZLATINA ROMANIA 
(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

LIN & EMA tinta noastră-nevoile tale

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:030709; 030711;

030716; 260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00695
(151) 31.01.2011
(732) S.C. FLORICON SALUB S.R.L.,

Str. Oborului nr. 6, Jud. Prahova, ,
CÂMPINA ROMANIA 

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

(540)

Floricon SALUB

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:241513; 260416;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00688
(151) 31.01.2011
(732) CALIN BOGDAN MARIUS, Calea

Văcăreşti nr. 209, bl. 85 A, sc. B, et. 2,
ap. 39, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VREAUMOBILA.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
mobilei de casă, mobilei de birou, saltelelor,
canapelelor şi fotoliilor, meselor şi scaunelor,
electrocasnicelor şi accesoriilor acestora (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00675
(151) 31.01.2011
(732) LEVESCU GETA, Str. Pictor Ştefan

Dimitrescu nr. 4, bl. 19, sc. 2, et. 2, ap.
35, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

CHRISTIAN PHILIPPE

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte
de cap şi în special rochii de mireasă şi
accesorii, confecţii. 
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie şi
în special flori artificiale; broderii, alte
articole pentru ocazii incluse în această clasă.
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; vânzări în magazine
proprii, reclamă, afaceri, consultanţă,
import-export.
42 Servicii de design, design vestimentar şi
industrial, studii, proiectare, consultanţă în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00704
(151) 31.01.2011
(732) S.C. MIXMONTAN S.R.L., Str.

Teilor nr. 11, Jud. Prahova, ,
CÂMPINA ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. ,  S t r .
Orizontului, nr. 1, bl. R10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)
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TRAVEL MIX

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010313; 010506;

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 (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; publicaţii (ziare, reviste);
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on-line.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio-tv.
39 Servicii ale agenţiilor de turism şi anume
rezervări on line (internet) de bilete de avion
şi pachete turistice (excursii); organizare de
călătorii; servicii de închirieri auto (rent a
car); servicii de transport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea de pagini şi site-uri web.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; hotel; rezervare hotel,
motel, pensiuni, camping; restaurante; fast
food.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00698
(151) 31.01.2011
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi, 700506,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Airoptek

  
(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.
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 00705
(151) 31.01.2011
(732) STEFANESCU DANIEL, Şos.

Giurgiului nr. 79-101, bl. f, sc. 3, et. 1,
ap. 80, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Deea Art Cvartet

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00699
(151) 31.01.2011
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi, 700506,
IAŞI ROMANIA 

(540)

MentMaster

  
(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.
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 00706
(151) 31.01.2011
(732) S.C. KOL MEDICAL MEDIA

S.R.L., Str. Valea lui Trandafir nr.
453, Sat Voineşti, judeţul Argeş, ,
COMUNA LEREŞTI ROMANIA 

(540)

Revista Hipocrate Romania

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00700
(151) 31.01.2011
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi, 700506,
IAŞI ROMANIA 

(540)

AirCheck

  
(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.
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 00707
(151) 31.01.2011
(732) S.C. KOL MEDICAL MEDIA

S.R.L., Str. Valea lui Trandafir nr.
453, Sat Voineşti, judeţul Argeş, ,
COMUNA LEREŞTI ROMANIA 

(540)

Revista Hipocrate Romania - Luminarea
medicilor este obligaţia noastră sacră

  
(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 00701
(151) 31.01.2011
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., Str.

Cpt. Tomida nr. 3, Jud. Iaşi, 700506,
IAŞI ROMANIA 

(540)

T-Check
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(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.
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 00676
(151) 31.01.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
n r .191 ,  sec to r  1 ,  010565 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Monumenta Mundi

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

35 Servicii de publicitate şi afaceri, publicitate
out-door; import-export pentru producţiile
proprii, comercializarea produselor proprii
prin diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
sondaje de opinie, orgnizarea târgurilor şi
expoziţiilor pentru scopuri comerciale, de
promovare şi publicitare, relaţii publice,
publicitate televizată, cercetarea pieţei,
sondaje de opinie. 
38 Telecomunicaţii; difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
41 Educaţie, divertisment, instruire -
producerea de programe de televiziune,
servicii de realizare a emisiunilor de
televiziune, realizator tv, redactor tv, editor tv,
regizor tv, servicii video, audio, iluminat
artistic, imagine, înregistrări magnetice,
procesare, montaj, tehnoredactare, machetare,
scenografie, producerea de videograme şi
fonograme, instruire, academie (educaţie),
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane,
workshop-uri, concerte, spectacole,
organizarea de concursuri şi expoziţii în
scopuri culturale şi educative, filmare,
i n t e r p r e t a r e  d e  l i mb a j  ge s t ua l ,
postsincronizare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00677
(151) 31.01.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

Lady HaHa

  
(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 comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare 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, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00678
(151) 31.01.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

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

(540)

RETETA DRAGOSTEI

  
(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 comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
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expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare 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, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00679
(151) 31.01.2011
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.,

B-dul Bucureşti-Ploieşti nr. 17,
Clădirea Iridex et. 6, sector 1, 013682,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

B1: viata e frumoasa

  
(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 comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare 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, întreţinerea 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 00680
(151) 31.01.2011
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.,

B-dul Bucureşti-Ploieşti nr. 17,
Clădirea Iridex et. 6, sector 1, 013682,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAPITAL TV

  
(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 comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare 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, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00708
(151) 31.01.2011
(732) ART INVEST SP.Z.O.O, ul. Prusa 2,

00-493, WARSZAWA POLONIA 
(740) CABINET ENPORA, Str. George

Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

5.10.15.
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

1795C), galben (Pantone 130 C),
verde (Pantone 362 C)

  
(531) Clasificare Viena:270702; 270719;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele şi alte produse
confecţionate din aceste materiale necuprinse
în alte clase; genţi, geamantane şi valize;
ghiozdane, rucsacuri; umbrele, umbrele de
soare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00681
(151) 31.01.2011
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.,

B-dul Bucureşti-Ploieşti nr. 17,
Clădirea Iridex et. 6, sector 1, 013682,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STIRILE B1

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270711;  
(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 comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.

37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare 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, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00709
(151) 01.02.2011
(732) MINISTERUL ECONOMIEI

COMERTULUI SI MEDIULUI DE
AFACERI, Calea Victoriei nr. 152,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

consumaromaneste

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
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materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.

8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
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învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;

nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
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industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00710
(151) 01.02.2011
(732) MINISTERUL ECONOMIEI

COMERTULUI SI MEDIULUI DE
AFACERI, Calea Victoriei nr. 152,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRODUS ROMÂNESC

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

  
(531) Clasificare Viena:011718; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
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agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;

maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
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servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00711
(151) 01.02.2011
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAZGALICI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00745
(151) 01.02.2011
(732) S . C .  S O F T W A R E

D E V E L O P M E N T  &
CONSULTING S.R.L. ,  Str .
I.G.Duca, nr. 36, clădirea B1, jud.
Ilfov, 075100, OTOPENI ROMANIA

(540)

SDC eproject

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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.
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 00746
(151) 01.02.2011
(732) S.C. SAATCHI & SAATCHI S.R.L.,

Calea Şerban Vodă nr. 133, clădirea
D-E, parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

B
(591) Culori revendicate:galben auriu,

negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00754
(151) 01.02.2011
(732) S.C. KLEVEK FACTORY S.R.L.,

Str. Călăraşi nr. 505, judeţul Ialomiţa,
O.P. Feteşti Gară, C.P. 925-150, ,
FETEŞTI ROMANIA 

(540)

Donau Stolz

  
(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 00755
(151) 01.02.2011
(732) S.C. VREAU BILET S.R.L., Str.

Traian nr. 206, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ORCHESTRA RAPSODIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00756
(151) 01.02.2011
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, et.2, sector
3, *, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NOCTAFIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive (incluse în această
clasă).
30 Suplimente alimentare (incluse în această
clasă).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00748
(151) 01.02.2011
(732) S . C .  G P M - T I T A N

INTERNATIONAL S.R.L., B-dul 1
Decembrie 1918 nr. 1G, Clădire Corp
II, P+1, parter, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

GPM-TITAN INTERNATIONAL

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260116; 270511;

270515; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00757
(151) 01.02.2011
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, et.2, sector
3, *, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

VITAHYLL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive (incluse în această
clasă).
30 Suplimente alimentare (incluse în această
clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00758
(151) 01.02.2011
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,

Str. Turturelelor nr. 11A, et.2, sector
3, *, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

5 Suplimente nutritive (incluse în această
clasă).
30 Suplimente alimentare (incluse în această
clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00749
(151) 01.02.2011
(732) S.C. TV AD DELIVERY S.R.L., Str.

Temişana nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

TV DELIVERY

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:160104; 160105;

290105;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 00750
(151) 01.02.2011
(732) S.C. FEROPLAST S.R.L., Str. Dr.

Constantin Angelescu nr. 1, bl. V29,
sc. 1, ap. 7, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

FEROPLAST PARTENER DE
INCREDERE
(591) Culori revendicate:bleu, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261113;

270511; 270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00759
(151) 01.02.2011
(732) S.C. INFORMATIA S.R.L., Str.

Arany Janos nr. 35, judeţul Mureş,
5 4 0 0 4 4 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

CULT

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (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 00760
(151) 01.02.2011
(732) A S O C I A T I A  T R A D I T I O N

GROUP, Str. Principală nr. 80,
Bucerdea Vinoasă, judeţul Alba,
5 1 7 3 6 1 ,  C O M U N A  I G H I U
ROMANIA 

(540)

traditiongroup.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:210114; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00751
(151) 01.02.2011
(732) S.C. GLOBAL DISTRIBUTION

NETWORK S.R.L., Str. Oituz nr.
44B, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN,
ARIANA & PARTNERS, prin
consilier VIOLETA BOZOCEA, Bd.
Mihail Kogălniceanu nr. 17, bl. C4, et.
7, judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

M MICA PUBLICITATE
SAPTAMANAL NATIONAL DE
ANUNTURI PUBLICITARE

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270510;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00752
(151) 01.02.2011
(732) RUVA GHEORGHE GABRIEL,

Str. Sfânta Varvara bl. B, ap. 16,
judeţul Caraş Severin, , ANINA
ROMANIA 

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

(540)

COPIL ISTET

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00765
(151) 01.02.2011
(732) MICLAUS FLORIN VASILE, Piaţa

Unirii nr. 15, Judeţul Maramureş,
435400, SEINI ROMANIA 

(540)

magic TV

(591) Culori revendicate:alb, roşu, grena
(531) Clasificare Viena:010110; 260418;

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

clase:
35 Publicitate.
38 Difuzare de programe audiovizuale;
telecomunicaţii.
41 Realizarea de programe şi emisiuni
audiovizule; educaţie, instruire, divertisment;
activităţiculturale şi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00763
(151) 01.02.2011
(732) SANATORIUL BALNEAR SI DE

RECUPERARE TECHIRGHIOL,
Str. Dr. V. Climescu nr. 34-40, judeţul
Constanţa, 906100, TECHIRGHIOL
ROMANIA 

(540)

NAMOL SAPROPELIC DE
TECHIRGHIOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Nămoluri medicinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00753
(151) 01.02.2011
(732) S.C. PAU-PAN S.R.L., Str. Al.

Speranţei nr. 1, judeţul Caraş Severin,
, REŞIŢA 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)

PITA BANATEANA

  
(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,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00766
(151) 01.02.2011
(732) MICLAUS FLORIN VASILE, Piaţa

Unirii nr. 15, Judeţul Maramureş,
435400, SEINI ROMANIA 

(540)

POPULAR TV

(591) Culori revendicate:galben, verde, bej
  
(531) Clasificare Viena:020716; 020723;

260201; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
38 Difuzare de programe audiovizuale;
telecomunicaţii.
41 Realizarea de programe şi emisiuni
audiovizule; educaţie, instruire, divertisment;
activităţiculturale şi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00764
(151) 01.02.2011
(732) S.C. DIP & GIP S.R.L., Str. Dr. Ioan

Senchea nr. 101, Jud. Braşov, 505800,
ZĂRNEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I. TICU
JIANU CRISTINA, Str. Baltagului nr.
11, bl. V67, ap. 4, sector 5
BUCURESTI

(540)

DIPpanels

(591) Culori revendicate:verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:050101; 050105;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
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 construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00781
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

DIAZINOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00767
(151) 01.02.2011
(732) S.C. IFP GROUP FIGHT

SECURITY S.R.L., Str. Aleea
Rotundă, nr. 4, bl. H6, sc. C, et. 2, ap.
51, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IFP GROUP FIGHT SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00768
(151) 01.02.2011
(732) MINERAL PROTAN AGIGEA

S.A., Str. Dinu Cocea nr. 1, jud.
Constanţa, , AGIGEA ROMANIA 

(540)

MINERAL PROTAN AGIGEA S.A.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,

materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimentepentru animale, malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00790
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

IVERMITE

  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00769
(151) 01.02.2011
(732) S.C. CLEAN MANIA S.R.L., Str.

Siriului nr. 41-43, bl. 19E, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

cleanmania

(591) Culori revendicate:albastru închis
(531) Clasificare Viena:011515; 270502;

270508; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Spălarea automobilelor; curăţarea
autoturismelor; întreţinerea, curăţarea şi
repararea blănurilor; curăţarea de clădiri
(interior); curăţare cu solvenţi organici;
curăţarea coşurilor de fum; curăţarea
drumurilor; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţarea la exterior a edificiilor;
curăţarea ferestrelor; curăţarea geamurilor;
tratamente contra ruginii; tratamente pentru
prevenirea ruginii; întreţinere de mobilier;
spălarea edificiilor (suprafaţa exterioară);
spălarea ferestrelor; spălarea vehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00791
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

IVER-MIX

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00770
(151) 01.02.2011
(732) S.C. ASTRA NOVA SECURITY

S.A., Str. Piaţa Unirii nr. 1, Magazin
Unirea, et. 5, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ANS ASTRA NOVA SECURITY
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(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00771
(151) 01.02.2011
(732) S.C. PROFIT CARD MEDIA

S.R.L., Nr. 21, camera 1, jud.
Prahova, , PĂULEŞTII NOI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Str. G.M.
Zamfirescu nr. 46, bl.22A, sc.1, ap.11,
camera 1, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

PROFIT CARD-PROFITABIL...CU
ADEVĂRAT!

(591) C u l o r i
revendicate:roşu(P.red032C),portoca
liu(P.orange021C),portocaliu(P.1375
C) ,ga l ben (P .ye l low) ,ve r de ( P .
376C) ,ve rde  (P .349C) ,ve rde
( P .7482C) , a l ba s t r u ( P .p r oc e s s
blueC),albastru (P.blue 072C),mov
( P . v i o l e t C ) , m o v
(P.purpleC),violet(P.hexacrome
magentaC), grena (P.1805C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261111;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 00772
(151) 01.02.2011
(732) BALASZ BUNEL-GABRIEL, Str.

Hărmanului nr. 70A, bl. 136, sc. A, ap.
38, judeţul Braşov, , BRAŞOV
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)

bitVice

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
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clase:
35 Publicitate; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale şi
publicitare.
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 00792
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

LINCOVET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00793
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

NEOXIGAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00794
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00782
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

EVOMEC PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00799
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

PEN SPOT P

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00795
(151) 02.02.2011
(732) STOEAN LUIS CODRUT, Calea

Victoriei nr. 153, bl. D4, ap. 45, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAESAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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 00783
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

FORSEPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00796
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

OTTO CLEANS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00800
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00784
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

FUROGAL O

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00785
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

FUROGAL T

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00801
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00808
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

SINGAL F

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00809
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

SUPER KILLER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00810
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

VAMEX P.S.
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00811
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

VARATRAZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00812
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

VERMIZOL A

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00773
(151) 02.02.2011
(732) S.C. SOPHIA COM S.R.L., Str.

Năsăud nr.68, bl. 86C, ap. 43, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIBRĂRIA SOPHIA

  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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16 Publicaţii, periodice, produse de hârtie şi
carton imprimat.
35 Redactare, publicitate.
39 Difuzare.
41 Publicare, publicare on-line.
42 Creare şi menţinere de pagină web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00797
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

OTTO STATIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00813
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

VETASED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00798
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00802
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

PROVIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00774
(151) 02.02.2011
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALO Oriunde 200

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00775
(151) 02.02.2011
(732) S.C. UPC ROMANIA S.R.L.,

Şoseaua Nordului nr. 62D, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALO Oriunde 100

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00814
(151) 02.02.2011
(732) S.C. MATEI GUARD S.R.L., Aleea

Barajul Bistriţei nr. 5, bl. G2, sc. 1, et.
4, ap. 19, camera 3, sector 3, 032764,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MATEI GUARD

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
45 Pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00817
(151) 02.02.2011
(732) S.C. COMISION DIC S.R.L., Str.

Ion Ionescu De La Brad, bl. A96, ap.
7, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

AgroInfo

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
16 Publicaţii.
38 Difuzare de emisiuni de televiziune.
41 Realizare de emisiuni de televiziune.
42 Creare şi şi menţinere de pagini (site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00803
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

RATISTOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00776
(151) 02.02.2011
(732) S.C. HEAT INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Constantin Tănase nr. 20,
sector 2, 021938, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

RPM TOTAL MOTORSPORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate;publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc în beneficiul terţilor a
unorproduse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod comod prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată..
38 Telecomunicaţii şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor

de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale şi în special emisiuni de
radio şi de televiziune; exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l e c t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00777
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

ALDEZIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical,plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00778
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

CTP 12

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical,plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00779
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

CYPER VET

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical,plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00780
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

DEO SEPT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical,plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr. 2/2011/5

(210) M 2011 00786
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

GALIFOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00825
(151) 02.02.2011
(732) MUSAT AUREL CRISTIAN, Str.

Apostol Mărgărit nr. 2, bl. 107, sc. A,
ap. 27, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AMNA

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00787
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

GENTOCIN DOSER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00788
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

GERMOSTOP CICATRIZANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00804
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

RATISTOP FORTE

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00826
(151) 02.02.2011
(732) S.C. LELENA COMPANY S.R.L.,

Şos. Olteniţei nr. 81, bl. 6, sc. 2, et. 8,
ap. 72, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZINI

 (531) Clasificare Viena:260118; 261507;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00805
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

RATISTOP PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00789
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

HELMIZOL A10

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

5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00806
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

SAMPON HAPPY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru spălat; preparate pentru
curăţare; săpunuri; parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 00807
(151) 02.02.2011
(732) S.C.  PASTEUR FILIALA

FILIPESTI S.R.L., Str. Principală nr.
944, judeţul Prahova, , FILIPEŞTII
DE PĂDURE ROMANIA 

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

(540)

SCABATOX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice de uz veterinar;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical; plasturi şi materiale
pentru pansamente; dezinfectante; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00827
(151) 02.02.2011
(732) S.C. JOLIDON EXPORT IMPORT

S.R.L., Str. Tăbăcarilor nr.1, Judeţul
Cluj, 400139, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

JOLIDON

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
chimiei, fotografiei, agriculturii, horticulturii,
silviculturii; răşini artificiale şi sintetice,
materiale plastice în stare brută (sub formă de
pulberi lichide sau paste); îngrăşăminte pentru
sol (naturale şi artificiale); compoziţii
extinctoare; agenţi de călire şi substanţe
chimice pentru sudură produse chimice pentru
conservarea alimentelor; substanţe tanante;
substanţe adezive pentru scopuri industriale.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie împotriva coroziunii şi împotriva
degradării lemnului; substanţe colorante,
baiţuri; răşini naturale, foiţe şi pulberi de
metale pentru pictură şi decoraţiuni.
3 Substanţe pentru albit şi spălat; substanţe
pentru curăţat, lustruit, degresat şi şlefuit;
săpunuri; parfumuri uleiuri eterice, produse
cosmetice, loţiuni pentru păr; preparate pentru
igiena gurii.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale (altele decât
uleiurile şi grăsimile comestibile şi jleiurile
eterice); lubrifianţi; lianţi pentru pulberi;
combustibile (inclusiv carburanţi pentru
notoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări, lămpi cu fitil şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice, veterinare şi sanitare;
produse dietetice pentru copii şi bolnavi;
plasturi, materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombe şi mulaje dentare;
dezinfectante; substanţe ierbicide şi contra
dăunătorilor.
6 Metale uzuale brute şi semifabricate, precum
şi aliajele lor; ancore, nicovale; clopote,
materiale de construcţie laminate şi turnate;
şine şi alte metale metalice pentru căi ferate,
lanţuri (cu excepţia lanţurilor de transmisie
pentru vehicule); cabluri şi sârme metalice (cu
excepţia conductorilor electrici), lăcătuşerie;
ţevi metalice; case de bani şi casete (seifuri);
bile de oţel, potcoave, cuiuri şi şuruburi; alte
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produse metalice (cu excepţia metalelor
preţioase) care nu sunt cuprinse în alte clase,
minereuri.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi curele de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule) utilaje mari pentru
agricultură, incubatoare pentru păsări.
8 Scule şi unelte; tacâmuri (cuţite, furculiţe,
linguri) inclusiv cele placate sau din metale
preţioase, arme albe.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, navale,
geodezice, electrice, (inclusiv aparate fosite în
telecomunicaţii), fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizat,
de control, de salvare şi didactice; aparate
automate care declanşează prin introducerea
unei monede sau a unui jeton; maşini pentru
înregistrare şi redare sonoră, maşini pentru
încasat înregistratoare, maşini de calculat;
aparate extinctoare.
10 Instrumente şi aparate chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare (inclusiv
protezele pentru membre, ochi şi dinţi).
11 Instalaţii de iluminat, de încălzit, de produs
aburi, de fiert, de răcit, de uscat, de ventilaţie,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; mijloace de locomoţie terestră,
aeriană şi navală inclusiv piese de schimb cu
excepţia celor cuprinse în alte clase.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
substanţe explozive; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor, precum şi
obiecte din aceste materiale sau placate (cu
excepţia tacâmurilor); bijuterii, pietre
preţioase, orologerie şi alte instrumente de
cronometrat.
15 Instrumente muzicale (cu excepţia
aparatelor pentru înregistrare şi redare sonoră
şi aparatelor folosite în telecomunicaţii).
16 Hârtie şi articole din hîrtie, carton şi
articole din carton; imprimate; jurnale şi
periodice, cărţi; articole de legătorie;
fotografii; papetărie; materiale adezive (pentru

papetărie), materiale pentru artişti plastici;
pensule; maşini de scris şi rechizite de birou
cu excepţia mobilierului); materiale didactice
(cu excepţia aparatelor); caractere tipografice;
clişee fotografice. 
17 Gutapercă, cauciuc elastic, balată şi
înlociutoare, obiecte fabricate din aceste
materiale care nu sunt cuprinse în alte clase;
foi, plăci şi baghete din materiale plastice
(produse semifinite); materiale pentru
etanşare, garnituri şi materiale izolante,
azbest, mică şi produse din aceste materiale;
tuburi flexibile nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, articole din aceste
materiale care nu sunt cuprinse în alte clase;
piei (inclusiv blănuri), altele decât confecţiile;
geamantane şi valize; umbrele de ploaie şi de
soare, bastoane; articole de şelarie.
19 Materiale de construcţie, piatră naturală şi
artificială, ciment, var, mortar, ipsos şi pietriş;
tuburi de gresie sau ciment; materiale pentru
construirea drumurilor, asfalt, smoală şi
bitum; case transportabile; monumente din
piatră; şeminee cu vatră deschisă.
20 Mobile, oglinzi, rame; articole (necuprinse
în alte clase) fabricate din lemn, plută, trestie,
papură, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, baga, chihlimbar, sidef, spumă de
mare, celuloid şi imitaţii ale acestor materiale
sau materiale sau din materiale plasice.
21 Ustensile şi vase pentru portative menaj şi
bucătărie (cu excepţia celor din metale
preţioase sau placate); materiale pentru
întreţinerea curăţeniei; bureţi de sârmă şi
sârmă de parchet; sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în celelalte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, coviltire
(huse), vele, saci; materiale de umplutură (cu
excepţia cauciucului sau a materialelor
plastice); materiale textile fibroase brute.
23 Fire.
27 Covoare, preşuri, linoleum şi alte produse
pentru acoperirea podelelor; tapete (cu
excepţia celor ţesute).
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport (cu excepţia îmbrăcămintei); ornamente
şi podoabe pentru pomul de iarnă; cărţi de joc.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
din carne; fructe şi legume conservate, uscate
şi fierte; jeleuri, gemuri, marmelade, dulceţuri,
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; conserve, murături.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
griş, suroate de cafea; făină şi paste făinoase,
pâine, pesmeţi, prăjituri, articole de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; miere, glucoză; drojdie
de bere, prafuri de copt; sare, muştar, piper,
oţet, sosuri, mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
grâne, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
verzi şi flori naturale; substanţe alimentare
pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice.
33 Vinuri, băuturi alcoolice şi lichioruri.
34 Tutun brut sau prelucrat; articole pentru
fumători, chibrituri.
36 Asigurări şi finanţe.
37 Construcţii şi reparaţii.
38 Comunicaţii.
39 Transport şi depozitare.
41 Educaţie şi recreere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00821
(151) 02.02.2011
(732) ASOCIATIA CLUB DE DANS

SPORTIV MASTER DANCE, Str.
Pescarilor nr. 26, bl. MZ 11, sc. A, et.
2, ap. 9 judeţul Constanţa, 900538,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MASTER DANCE

  
(531) Clasificare Viena:020716; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00815
(151) 02.02.2011
(732) JECU GABRIEL MIHAI, Str. B. P.

Hasdeu nr. 108, bl. L2A, sc. A, et. 4,
ap. 19, , CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

MICHAEL KEIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 09113
(151) 31.01.2011
(732) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

Str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj,
400001, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

10 pentru Cluj - Juniorii Clujului,
Speranţele Cetăţii

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00816
(151) 02.02.2011
(732) S . C .  M A S T E R

C O M M U N I C A T I O N S
INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Orzari nr. 36 C, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BANCOMATUL TVR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00828
(151) 02.02.2011
(732) COSAT-SEBE CRISTIAN, Str.

Băiculeşti nr. 19, bl. D9, sc. C, ap. 85,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

el STUDIO STYLE

(591) Culori revendicate:maro închis,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00822
(151) 02.02.2011
(732) S.C. EURODHS TECHNICAL

S.R.L., Str. Mureşului nr. 5, sc. A, ap.
2, judeţul Hunedoara, 331134,
HUNEDOARA ROMANIA 

(540)

DHS
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(591) Culori revendicate:alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
30 Biscuiţi, pişcoturi, prăjituri şi produse de
patiserie conservate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00818
(151) 02.02.2011
(732) S.C. RENAMED FARMA S.R.L.,

Str. Unirii nr. 145, judeţul Dolj,
200330, CRAIOVA ROMANIA 

(540)

RENAMED FARMA

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:261108; 261113;

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

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00823
(151) 02.02.2011
(732) S.C. TERRADOX SOLUTIONS

S.R.L., Str. Gârlei nr. 30 A, sector 1,
013721, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HYBRID MAIL

  
(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.
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 00829
(151) 02.02.2011
(732) LIFERI LAURENTIU, Jud. Tulcea,

, SARICHIOI ROMANIA 
(732) PETRE MARIUS ŞERBAN, Str.

Gruiului nr. 76, bl. P9, sc. C, ap. 5,
j u d e ţ u l  A r g e ş ,  1 1 5 1 0 0 ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

FAINTLOOK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de transmitere de mesaje online;
comunicare prin internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea de menţinerea de siteuri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00832
(151) 02.02.2011
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGI FILM SPECTACOLUL MERGE
MAI DEPARTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00830
(151) 02.02.2011
(732) LIFERI LAURENTIU, Jud. Tulcea,

, SARICHIOI ROMANIA 
(732) PETRE MARIUS ŞERBAN, Str.

Gruiului nr. 76, bl. P9, sc. C, ap. 5,
j u d e ţ u l  A r g e ş ,  1 1 5 1 0 0 ,
CÂMPULUNG ROMANIA 

(540)

FACELOSE

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

38 Servicii de transmitere de mesaje online;
comunicare prin internet.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi menţinerea de siteuri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00833
(151) 02.02.2011
(732) S.C. RCS & RDS S.A., Str. Dr.

Staicovici nr. 75, Forum 2000
Building, Faza I, et. 2, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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DIGI FILM

  (531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270511;  

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

35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00831
(151) 02.02.2011
(732) ASOCIATIA BITTER ALMONDS

( M I G D A L E  A M A R E ) ,
Str.Triunghiului nr. 27, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Bitter Almonds alchemic laboratory

  
(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 00834
(151) 02.02.2011
(732) S.C. SMART NUMBER TELECOM

S.R.L., Bd. Tudor Vladimirescu nr.
29, parter, birou 2, sector 5, 050881,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TARIF NORMAL ÎN ORICE REŢEA
MOBILĂ

(591) Culori revendicate:verde (pantone
383), violet (pantone 2755)

  
(531) Clasificare Viena:010125; 160111;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 00835
(151) 02.02.2011
(732) S.C. TRITON FOODS ROMANIA

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 164, bl. 14,
sc. A, etaj 1, ap. 8, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA BOPI 2/2011 
din data de 3.02.2011 saptamana 5

Referitor Depozit reglementar M 2011/0528 publicat in BOPI 1/27.01.2011 s-a

produs o eroare in ceea ce  priveste denumirea solicitantului a fost introdus ca solicitant

SC VALTLIL corect fiind SC VALTLIL SECURITY. 

Mentionam ca s-a facut corectura si  in baza de date.

__________________________________

Referitor depozit reglementar M 2011/379 publicat in BOPI 1 / 2011 s-a produs o eroare

de publicare in ceea ce priveste invocarea culorii pe reproducere, reproducerea corecta

fiind rescanata si introdusa in baza de date,  detaliata  mai jos:corect fiind : (culori

revendicate: negru, rosu, gri, alb)

__________________________________________

Dintr-o eroare s-a publicat in BOPI 9/2010  din data de 16.09.2010, depozitul

reglementar M 2010/6595 marca PRODUS IN ROMANIA ca marca de certificare cu

clasa de servicii 42 CORECT fiind: marca individuala combinata pentru clasa de

servicii 42 si anume “servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de

cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cercetare

industriala; crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator;

servicii privind asigurarea calitatii. ‘’
Pentru aceasta s-a trimis solicitantului notificare rectificativa cu noile taxe aferente

marcii combinate individuale.





LISTA CU CERERILE DE  MARCA PUBLICATE IN DATA DE 3 FEBRUARIE  2011
  PENTRU CARE INCEPE PERIOADA DE OPOZITE/OBSERVATIE 

Nr.
crt.

Număr cerere Număr
marcă

Dată
depozit

Marca Titular Mandatar Stare
marcă

Dată
expirare

1
M 2010 02048

25.03.2010 Rahanopolis TUDOR TISMAS Formal
OK

Clase 25 - Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care servesc la acoperirea capului.;  28 - Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport necuprinse în alte clase;
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun.;  39 - Transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii.;  41 - Educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.;  42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea;servicii de
analiză şi cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator.;  45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.;  


