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CERERI MARCI publicate în BOPI nr 3/2011/saptamana 11
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

09110
14.03.2011 CLUBUL SPORTIV EXCLUSIVE exclusive ORADEA

2 M 2010
09151

15.03.2011 S.C. ENGELMI S.R.L. x

3 M 2011
01184

11.03.2011 S.C. INTEGRATED FACILITY
SERVICES-GDS S.R.L.

INTEGRATED FACILITY SERVICES
GDS

4 M 2011
01455

14.03.2011 S.C. ELDORABI S.R.L. TERMOK

5 M 2011
01553

14.03.2011 HU ROXANA TEREZA ECOLOGICROM

6 M 2011
01559

10.03.2011 S.C. ART MAKE-UP S.R.L. ACADEMIA MIRESELOR

7 M 2011
01948

16.03.2011 S.C. SEMTUR S.R.L. SOFIA HOTEL Best in Bucovina

8 M 2011
01949

10.03.2011 INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA
ILIE MURGULESCU

ACADEMIA ROMANA -
INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA

9 M 2011
01950

10.03.2011 S.C. ROMEXPO S.A. Dunarea & Delta Targ international
pentru dezvoltarea macro-regiunii
Dunarea

10 M 2011
01951

10.03.2011 S.C. ROMEXPO S.A. Danube & Delta International fair for
the development of Danube
macro-region

11 M 2011
01952

10.03.2011 VINTILA CARMEN RAMONA mostiro FISHING SOLUTION

12 M 2011
01953

10.03.2011 VINTILA CARMEN RAMONA GANADOR

13 M 2011
01954

10.03.2011 S.C. ARTEZI S.R.L. HANO-PLASZT

14 M 2011
01955

10.03.2011 S.C. ARTEZI S.R.L. ARTEZI

15 M 2011
01958

10.03.2011 S.C. EXCLUSIVE SOCIETY
CLUB S.R.L.

EXCLUSIVE SOCIETY CLUB

16 M 2011
01959

10.03.2011 TOADER GEORGETA
CRISTINA

Kanlux

17 M 2011
01960

10.03.2011 S.C. REAL BUSINESS GROUP
S.R.L.

Country Club
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18 M 2011
01961

10.03.2011 STAMATE GEORGE CRAMA ŞTEFAN

19 M 2011
01962

10.03.2011 S.C. ROTTA NATURA S.A. SOS SILUETA

20 M 2011
01963

10.03.2011 S.C. COMAUTOSPORT S.R.L. COMAUTOSPORT

21 M 2011
01964

10.03.2011 S.C. SEVENTEAM S.R.L. EGO city lifestyle fashion

22 M 2011
01965

10.03.2011 S.C. SIGEMO IMPEX S.R.L. sigemo

23 M 2011
01966

10.03.2011 OLARU LUCIAN ADAM
CRISTIAN

NIMIC

24 M 2011
01967

10.03.2011 S.C. AGROSEL S.R.L. Hobby

25 M 2011
01968

10.03.2011 POPULATION SERVICES
INTERNATIONAL - FILIALA
ROMANA

eu sunt! tu?

26 M 2011
01970

10.03.2011 STAICU ADRIAN-RAZVAN

27 M 2011
01971

10.03.2011 S.C. ADA & JOY BEAUTY S.R.L. Joy Beauty

28 M 2011
01972

10.03.2011 VEE RUBBER CORPORATION
LIMITED

Vee Rubber

29 M 2011
01974

10.03.2011 BOTTA IULIAN Airport Shuttle

30 M 2011
01975

10.03.2011 ION BALDOVIN GOLD WATER ENERGY AUR
COLOIDAL

31 M 2011
01976

10.03.2011 ION BALDOVIN SILVER WATER ENERGY ARGINT
COLOIDAL

32 M 2011
01977

10.03.2011 S.C. RO-D TRANSPORT S.R.L. HOTEL CHRISTINE

33 M 2011
01978

10.03.2011 S.C. RO-D TRANSPORT S.R.L. HOTEL CHRISTIN

34 M 2011
01979

10.03.2011 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. HRĂNEŞTE ŞI NU ÎNGRAŞĂ

35 M 2011
01980

10.03.2011 S.C. SUN GUARD EXPERT
S.R.L.

36 M 2011
01981

10.03.2011 S.C. BUSINESS TO BUSINESS
S.R.L.

Business Master
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37 M 2011
01982

10.03.2011 S.C. BIONATIV S.R.L. ALBEENA

38 M 2011
01983

11.03.2011 S.C. DANI SI DINA S.R.L. SEMINŢE VITAMINIZANTE BIJI
ZUPY ORIGINAL

39 M 2011
01984

11.03.2011 S.C. STOICESCU SECURITY
S.R.L.

STOICESCU SECURITY

40 M 2011
01985

11.03.2011 S.C. TYMBARK MASPEX
ROMANIA S.R.L.

TIGER DARIUSZ MICHALCZEWSKI
Power is back!

41 M 2011
01986

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. MATINO

42 M 2011
01987

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. DOLCE SPIRIT

43 M 2011
01988

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NOBLESSE BLEU

44 M 2011
01989

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FORTISSIMO

45 M 2011
01990

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NOBLESSE VERT

46 M 2011
01991

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NOBLESSE ROUGE

47 M 2011
01992

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. MAGDALENA'S CAKE

48 M 2011
01993

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NOBLESSE NOIRE

49 M 2011
01994

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. STURION DE ARDEAL

50 M 2011
01995

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. STURION SIBERIAN DE MUNTE

51 M 2011
01996

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NOBLESSE NATURALE

52 M 2011
01997

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. STURION DE MUNTE

53 M 2011
01998

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NOBLESSE

54 M 2011
01999

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. CARPATHIAN FISH

55 M 2011
02000

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. TESORO NOBILE
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56 M 2011
02001

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. CODREANCA

57 M 2011
02002

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. J'ADORE NOIRE

58 M 2011
02003

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. PROBONO

59 M 2011
02004

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. MIRACOLI

60 M 2011
02005

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. ACADELA

61 M 2011
02006

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. EDENA

62 M 2011
02007

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. ACADELICE

63 M 2011
02008

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. DELECTA

64 M 2011
02009

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SUPERCHOCO

65 M 2011
02010

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. COOKY

66 M 2011
02011

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. CUBULETTE

67 M 2011
02012

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NATURA FORTE

68 M 2011
02013

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. CROCANTONES

69 M 2011
02014

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. VIVA NATURA

70 M 2011
02015

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. STRAVINSKAIA

71 M 2011
02016

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. VIVASOLE

72 M 2011
02017

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NEVSKAIA

73 M 2011
02018

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. PROVITA

74 M 2011
02019

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. WIGUROSKA

75 M 2011
02020

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FLORASOL
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76 M 2011
02021

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. LEGGER

77 M 2011
02022

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. OLEO

78 M 2011
02023

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. LORD OF THE FOODS

79 M 2011
02024

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SOLITA

80 M 2011
02025

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. VLASIA

81 M 2011
02026

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FRUTEA

82 M 2011
02027

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FRUTTI KISS

83 M 2011
02028

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. VITALITY

84 M 2011
02029

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. WILD KISS

85 M 2011
02030

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. JUNGLE KISS

86 M 2011
02031

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SUNNY KISS

87 M 2011
02032

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SWEET KISS

88 M 2011
02033

16.03.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. FRESH KISS

89 M 2011
02034

11.03.2011 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE BEYOND COMPARE

90 M 2011
02035

11.03.2011 S.C. RORA CONSING S.R.L. KEMTEK KEM FARM

91 M 2011
02036

11.03.2011 S.C. VIE VIN VINJU MARE
S.R.L.

VM DOMENIILE VÎNJU MARE

92 M 2011
02037

11.03.2011 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
TEAM 4X4

T44

93 M 2011
02038

11.03.2011 S.C. SUCMEROM S.R.L. sucmerom

94 M 2011
02039

11.03.2011 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

ZU TV

95 M 2011
02040

15.03.2011 S.C. LEKERLAND INVEST
S.R.L.

brillant
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96 M 2011
02041

11.03.2011 S.C. MEDIAHOLIC S.R.L. BEAUTY ROOM.ro

97 M 2011
02042

11.03.2011 S.C. NANOCHEM S.R.L. N Nano chem cea mai căutată
tehnologie

98 M 2011
02044

11.03.2011 S.C. POLICOLOR S.A. DUSTER

99 M 2011
02045

11.03.2011 S.C. POLICOLOR S.A. SPOR DUSTER

100 M 2011
02046

11.03.2011 S.C. BIG SEARCH BOX S.R.L. SOFTONYM SYNONYM
SOFTWARE

101 M 2011
02047

11.03.2011 S.C. BIG SEARCH BOX S.R.L. SOFTONYM

102 M 2011
02048

11.03.2011 S.C. SMARTBOX
MANAGEMENT S.R.L.

Bunele maniere se invata de mic

103 M 2011
02049

11.03.2011 S.C. SMARTBOX
MANAGEMENT S.R.L.

Vreau sa fiu lider !

104 M 2011
02050

11.03.2011 S.C. CICADO PROM S.R.L. LA POARTA FERMEI

105 M 2011
02051

11.03.2011 COSMIN BOITAN SONO MUSIC ARENA www.sono.ro

106 M 2011
02052

14.03.2011 S.C. INTERNET CORP S.R.L. CUPONIADA.RO

107 M 2011
02053

14.03.2011 S.C. TONICA GROUP S.R.L. CUMPĂRĂ ROMÂNEŞTE

108 M 2011
02054

14.03.2011 S.C. TOP LAC GRUP S.R.L. TOP LAC

109 M 2011
02055

14.03.2011 S.C. ALCOVIN S.R.L. VIAŢĂ ÎN FIECARE PICĂTURĂ

110 M 2011
02056

15.03.2011 S.C. ALSACIAN GROUP S.R.L. La Ion

111 M 2011
02058

14.03.2011 ASOCIATIA VANATORILOR SI
PESCARILOR SPORTIVI
BRADUL PIATRA NEAMT

AVPS BRADUL PIATRA NEAMŢ

112 M 2011
02059

14.03.2011 S.C. R&R PREMIER
INTERNATIONAL S.R.L.

Ferezzi BISCOTTI tradizioni italiane

113 M 2011
02060

14.03.2011 S.C. EFICIENT S.R.L. ZAHANA

114 M 2011
02061

14.03.2011 S.C. R&R PREMIER
INTERNATIONAL S.R.L.

Moara Fermecată
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115 M 2011
02062

14.03.2011 BLOUNT INC OREGON

116 M 2011
02063

15.03.2011 S.C. AUTONOVA S.A. AUTONOVA

117 M 2011
02064

14.03.2011 CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

Paştele în Bucovina

118 M 2011
02065

14.03.2011 CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

Pelerin în BUCOVINA

119 M 2011
02066

14.03.2011 CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

HORA BUCOVINEI

120 M 2011
02067

14.03.2011 CONSILIUL JUDETEAN
SUCEAVA

CRĂCIUN ÎN BUCOVINA

121 M 2011
02069

14.03.2011 S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. VIVANI

122 M 2011
02070

14.03.2011 S.C. PRODINCOM S.A. de pofteşti ...bucate româneşti

123 M 2011
02071

14.03.2011 VICTOR RONCEA Festivalul Filmului Anticomunist

124 M 2011
02072

14.03.2011 S.C. VREAU BILET S.R.L. SPECTACOLE BUCUREŞTI.RO

125 M 2011
02073

14.03.2011 S.C. HELP NET FARMA S.A. CLUBUL MAMELOR

126 M 2011
02074

14.03.2011 S.C. BORERO COMSERV
S.R.L.

ENZYDIP

127 M 2011
02075

14.03.2011 S.C. BORERO COMSERV
S.R.L.

ZHIVAHEX

128 M 2011
02076

14.03.2011 S.C. BORERO COMSERV
S.R.L.

SEPTOQUAT

129 M 2011
02077

14.03.2011 S.C. BORERO COMSERV
S.R.L.

OXISEPT

130 M 2011
02078

14.03.2011 S.C. BORERO COMSERV
S.R.L.

GLUTASEPT

131 M 2011
02079

14.03.2011 CHITU FLORIN VIRGIL bestdate ro gaseste-ti perechea
potrivita !

132 M 2011
02080

14.03.2011 S.C. FAST EAT INVEST
GROUP S.R.L.

Be nat.

133 M 2011
02081

14.03.2011 S.C. FAST EAT INVEST
GROUP S.R.L.

Be nat.

134 M 2011
02082

14.03.2011 S.C. FAST EAT INVEST
GROUP S.R.L.

NATERRA
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135 M 2011
02083

14.03.2011 S.C. FAST EAT INVEST
GROUP S.R.L.

cel MAI MIC bistro

136 M 2011
02084

14.03.2011 S.C. INTERNATIONAL STG
S.R.L.

STG

137 M 2011
02085

14.03.2011 CONSTANTIN DORU FLORIN Flony

138 M 2011
02086

14.03.2011 BERES GYOGYSZERGYAR
ZRT.

ArtroForce

139 M 2011
02087

14.03.2011 MANUEL JACINTO,LDA Cavalinho

140 M 2011
02088

14.03.2011 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

DISTINCT BCR

141 M 2011
02089

14.03.2011 S.C. SANTINELA SECURITY
S.R.L.

SANTINELA SECURITY

142 M 2011
02090

14.03.2011 S.C. BILANCIA EXIM BILANCIA DELA TARA

143 M 2011
02091

15.03.2011 NICOLETA VALENTINA
BIANCO

SUNTBRIDEZILLA

144 M 2011
02092

15.03.2011 S.C. FOR LAT S.R.L. NE PASĂ DE GALAŢI

145 M 2011
02093

15.03.2011 S.C. DUNA GUARD S.R.L. DUNA GUARD

146 M 2011
02094

15.03.2011 S.C. PRO COMOD SHOES
S.R.L.

PJShoes

147 M 2011
02095

15.03.2011 MARSHAL TURISM MARSHAL GARDEN

148 M 2011
02096

15.03.2011 CIOLAC MARIA ELIZA UNART

149 M 2011
02097

15.03.2011 S.C. EMAIL WING S.R.L. emailwing

150 M 2011
02099

15.03.2011 TÂRCOVEANU EUGEN JURNALUL DE CHIRURGIE

151 M 2011
02100

15.03.2011 CBIM - CARPATHIAN &
BALKAN INVESTMENT
MANAGEMENT - GROUP S.R.L.

TRANSFUSION YEAR ZERO
VODKA LIMITED EDITION

152 M 2011
02101

15.03.2011 LINDEBUCK LLC FlexiGREEN BursaDeGazon.ro

153 M 2011
02102

15.03.2011 LINDEBUCK LLC MultiGREEN BursaDePlante.ro

154 M 2011
02103

15.03.2011 MITOI ALEXANDRU easytickets.ro PRINT AT HOME
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155 M 2011
02104

15.03.2011 DRAGODAN GHEORGHE nanoSOF

156 M 2011
02105

15.03.2011 S.C. DECORAMA S.R.L. DECORAMA

157 M 2011
02106

15.03.2011 S.C. APHRODITA S.R.L. LAPUSNA

158 M 2011
02107

15.03.2011 S.C. AGENTIA OSC S.R.L. PremiumPEOPLE.ro

159 M 2011
02108

15.03.2011 ÎNT. IND. DRAGOIU MIRCEA PENSIUNEA ANDREI

160 M 2011
02109

15.03.2011 S.C. SUPER BALL S.R.L. G GREEN FUTURE

161 M 2011
02110

15.03.2011 BORSANU LIGIA VICTORIA Ammodytes prof.dr.Gaja

162 M 2011
02111

15.03.2011 S.C. NICOLAI LA CANTINE
S.R.L.

LA CANTINE DE Nicolai

163 M 2011
02113

15.03.2011 RADU AL ROMANIEI - DUDA R PRINCIPELE

164 M 2011
02114

15.03.2011 RADU AL ROMANIEI - DUDA R

165 M 2011
02115

15.03.2011 S.C. MADIROL
INTERNATIONAL S.R.L.

COFFET

166 M 2011
02116

15.03.2011 HENKEL AG & Co.KGaA Inspirat de tine

167 M 2011
02117

15.03.2011 EGIS GYOGYSZERGYAR
NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG

EGIS - Sănătate. Calitate. Viaţă

168 M 2011
02118

15.03.2011 MANPOWER INC. STA IN PUTEREA OMULUI

169 M 2011
02119

15.03.2011 CARP RADU POWER DANCE

170 M 2011
02120

15.03.2011 S.C. VECTOR ART S.R.L. INTELIX

171 M 2011
02121

16.03.2011 S.C. MUNTELE MARE INVEST
S.R.L.

eco resort Muntele Mare

172 M 2011
02122

16.03.2011 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.A.

Dezgheţată

173 M 2011
02123

16.03.2011 S.C. RAVEN GROUP
SECURITY S.R.L.

RAVEN GROUP SECURITY

174 M 2011
02124

16.03.2011 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD

Xamara
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175 M 2011
02125

16.03.2011 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD

PRELUNGEŞTE LINIA VIEŢII

176 M 2011
02126

16.03.2011 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

CANTAR H

177 M 2011
02127

16.03.2011 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

CANTAR

178 M 2011
02128

16.03.2011 INNERES AUGE COMPANY
S.R.L.

IBORG

179 M 2011
02131

16.03.2011 S.C. PRODLACTA S.A. ProdLacta BRAŞOV URSULET
PANDA

180 M 2011
02132

16.03.2011 BREAZ SORIN MIHAI TRANSILVANIA VIN FEST

181 M 2011
02133

16.03.2011 S.C. INTERMARK S.R.L. Viva mini Petit Beurre
Biscuiţi-Biscuits

182 M 2011
02134

16.03.2011 S.C. LEO BURNETT & TARGET
S.A.

ALERTA RAPIRE COPIL!

183 M 2011
02135

16.03.2011 S.C. MUNTELE MIC SUPERSKI
S.R.L.

MUNTELE MIC SUPERSKI

184 M 2011
02136

16.03.2011 S.C. A & G PRODEXIM S.R.L. AG PRODEXIM ARACET

185 M 2011
02137

16.03.2011 S.C. MEDIA REVOLUTION
CONSULTING S.R.L.

SPORT REVOLUTION

186 M 2011
02138

16.03.2011 S.C. MURESAN, DRAGOS SI
ASOCIATII S.R.L.

MDA

187 M 2011
02139

16.03.2011 UNILEVER N.V. PANDA

188 M 2011
02140

16.03.2011 UNILEVER N.V. PANDA

189 M 2011
02141

16.03.2011 UNILEVER N.V. NAPOCA PANDA

190 M 2011
02142

16.03.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

LA MUSTAŢĂ

191 M 2011
02143

16.03.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

PAŞAPORT DE ROMÂNIA

192 M 2011
02144

16.03.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

HOBBYCEIURI
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(210) M 2010 09110
(151) 14.03.2011
(732) CLUBUL SPORTIV EXCLUSIVE,

Str. Grigore Erofte nr. 5, bl. AN 35,
etaj 1, ap. 4, judeţul Bihor, 410265,
ORADEA ROMANIA 

(540)

exclusive ORADEA

(531) Clasificare Viena:020702; 020716;
270508;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de
persoane sau instituţii pentru a dezvolta
facultăţile mentale ale persoanelor sau
animalelor, ca şi servicii destinate
divertismentului sau captării atenţiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 09151
(151) 15.03.2011
(732) S.C. ENGELMI S.R.L., Str. Milcov

nr. 165, Jud Galaţi, , GALATI
ROMANIA 

(540)

x

(591) Culori revendicate:mov, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270521;

270524;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01184
(151) 11.03.2011
(732) S.C. INTEGRATED FACILITY

S E R V I C E S - G D S  S . R . L . ,
Cîmpineanca, Str. Salcîmilor nr. 5,
judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

INTEGRATED FACILITY SERVICES
GDS

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

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

clase:
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01455
(151) 14.03.2011
(732) S.C. ELDORABI S.R.L., Str. Dr.

Louis Pasteur nr. 65/12, judeţul Cluj,
400353, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

TERMOK

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270507;

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

clase:
10 Termometre de uz medical ; prezervative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01559
(151) 10.03.2011
(732) S.C. ART MAKE-UP S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 58, judeţul
Olt, , SLATINA ROMANIA 

(540)

ACADEMIA MIRESELOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, reviste, ziare, broşuri,
cărţi, tipărituri, materiale didactice, imagini
foto/video, buletine de ştiri.
35 Publicitate pentru publicaţii periodice,
reviste, ziare, broşuri, cărţi, tipărituri, material
didactic, imagini foto/video, buletine de ştiri;
publicitate on-line într-o reţea computerizată;
redactare texte; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
radio-tv (programe şi generice radio-tv).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; microeditare; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l e c t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare on-line de publicaţii
periodice reviste, ziare, broşuri, cărţi,
tipărituri, material didactic, imagini
foto/video, buletine de ştiri; organizare de
evenimente sociale, culturale şi de
divertisment, organizare de evenimente
familiale şi de spectacole.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 01553
(151) 14.03.2011
(732) HU ROXANA TEREZA, Sat

Movileni, Judeţul Iaşi, , COMUNA
MOVILENI ROMANIA 

(540)

ECOLOGICROM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor agricole ecologice şi a produselor
ecologice de orice fel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01955
(151) 10.03.2011
(732) S.C. ARTEZI S.R.L., Str.

Cooperativei nr. 498, Jud. Mureş, ,
CRISTEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

ARTEZI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Apă de masă gazoasă (sifon) şi alte băuturi
nealcoolice; produse pentru fabricarea apelor
gazoase; ape minerale şi gazoase; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte

preparate pentru fabricarea băuturilor,
producţie de băuturi răcoritoare nealcoolice,
producţia de ape minerale şi alte ape
îmbuteliate, ambalaje pentru îmbuteliat apă de
masă gazoasa (sifon), bere.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod,
comercializarea produselor din clasa 32,
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
produsele din clasa 32, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou; import-export;
lanţ de magazine.
39 Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea produselor cuprinse în clasa 32;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01977
(151) 10.03.2011
(732) S.C. RO-D TRANSPORT S.R.L.,

Str. Gării nr. 89, judeţul Covasna, ,
TÂRGU SECUIESC ROMANIA 

(540)

HOTEL CHRISTINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 01978
(151) 10.03.2011
(732) S.C. RO-D TRANSPORT S.R.L.,

Str. Gării nr. 89, judeţul Covasna, ,
TÂRGU SECUIESC ROMANIA 

(540)

HOTEL CHRISTIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01962
(151) 10.03.2011
(732) S.C. ROTTA NATURA S.A., Şos.

Brăila DN2B, KM8+900DR, Camera
1, Judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(540)

SOS SILUETA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinare;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
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 01979
(151) 10.03.2011
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

HRĂNEŞTE ŞI NU ÎNGRAŞĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, biscuiţi şi produse zaharoase,
aluaturi, deserturi, preparate şi semipreparate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de pâine şi specialităţilor de
panificaţie (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export; publicitate şi
reclamă.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01963
(151) 10.03.2011
(732) S.C. COMAUTOSPORT S.R.L., Str.

Libertăţii nr. 62, Judeţul Bistriţa
Năsăud, 420155, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

COMAUTOSPORT
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(531) Clasificare Viena:241521; 260116;
270515;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01958
(151) 10.03.2011
(732) S.C. EXCLUSIVE SOCIETY CLUB

S.R.L., Str. Alexandru Papiu Ilarian
nr. 31, ap. 3, sector 3, 031693,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXCLUSIVE SOCIETY CLUB

(591) Culori revendicate:auriu
 
(531) Clasificare Viena:010105; 240916;

270524; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01959
(151) 10.03.2011
(732) T O A D E R  G E O R G E T A

CRISTINA, B-dul. Iuliu Maniu nr.
105, bl. C, sc. 1, ap. 1, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Kanlux

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

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01964
(151) 10.03.2011
(732) S.C. SEVENTEAM S.R.L., Nr. 1162,

jude ţul Prahova, ,  BUCOV
ROMANIA 

(540)

EGO city lifestyle fashion
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(531) Clasificare Viena:260418; 270509;
270519;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, fotografii.
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01954
(151) 10.03.2011
(732) S.C. ARTEZI S.R.L., Str.

Cooperativei nr. 498, Jud. Mureş, ,
CRISTEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

HANO-PLASZT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Apă de masă gazoasă (sifon) şi alte băuturi
nealcoolice; produse pentru fabricarea apelor
gazoase; ape minerale şi gazoase; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor,
producţie de băuturi răcoritoare nealcoolice,
producţia de ape minerale şi alte ape
îmbuteliate, ambalaje pentru îmbuteliat apa de
masă gazoasă (sifon), bere.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să

le vadă şi să le cumpere comod,
comercializareaproduselor din clasa 32,
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
produsele din clasa 32, gestiunea afacerilor
comerciale, lucrări de birou; import-export;
lanţ de magazine.
39 Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea produselor cuprinse în clasa 32;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01960
(151) 10.03.2011
(732) S.C. REAL BUSINESS GROUP

S.R.L., Calea Bucureşti nr. 209/4, Jud.
Giurgiu, 058200, MIHĂILEŞTI
ROMANIA 

(540)

Country Club

(591) Culori revendicate:grena (pantone
209), auriu (pantone 872)

  
(531) Clasificare Viena:030315; 050520;

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

clase:
41 Servicii ale cluburilor sportive; servicii ale
cluburilor de echitaţie.
43 Servicii oferite de un hotel, restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI 3/2011/11

(210) M 2011 01965
(151) 10.03.2011
(732) S.C. SIGEMO IMPEX S.R.L., Str.

Sibiului nr. 26, Judeţul Sibiu, 557260,
ŞELIMBĂR ROMANIA 

(540)

sigemo

(591) Culori revendicate:bleumarin, galben
  
(531) Clasificare Viena:260118; 260410;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
şi accesoriilor pentru autovehicule (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01980
(151) 10.03.2011
(732) S.C. SUN GUARD EXPERT S.R.L.,

Str. Petre Antonescu nr. 13, bl. 12, sc.
B, parter, ap. 57, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:241521; 260118;
270521;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitoruzarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat; servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01970
(151) 10.03.2011
(732) STAICU ADRIAN-RAZVAN, Str.

Feteşti nr. 2G, 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)
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(531) Clasificare Viena:190701; 190702;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01966
(151) 10.03.2011
(732) OLARU LUCIAN ADAM

C R I S T I A N ,  B d u l .  T u d o r
Vladimirescu nr. 65, Judeţul Alba,
510167, ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

NIMIC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01971
(151) 10.03.2011
(732) S.C. ADA & JOY BEAUTY S.R.L.,

Aleea Forajului nr. 6, bl. PB7, et. 2,
ap. 11, judeţul Bihor, 410592,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Joy Beauty

(591) Culori revendicate:roz

  
(531) Clasificare Viena:010125; 270502;

270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Gel pentru unghii, soluţie pentru unghii, gel
pentru unghii camuflaj şi colorat, gel de
construcţie pentru unghii; lipici pentru unghii,
soluţie de aderenţă pentru unghii, substanţă
pentru curăţarea pensulelor, gel alb.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01961
(151) 10.03.2011
(732) STAMATE GEORGE, Str. Română

nr. 39, Jud. Galaţi, 800107, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

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

33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01967
(151) 10.03.2011
(732) S.C. AGROSEL S.R.L., Str.

Laminoriştilor nr. 19, judeţul Cluj,
4 0 5 1 0 0 ,  C Â M P I A  T U R Z I I
ROMANIA 

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

(540)

Hobby

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Seminţe de flori şi de legume; mixturi de
seminţe de plante furajere; material săditor;
bulbi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01981
(151) 10.03.2011
(732) S.C. BUSINESS TO BUSINESS

S.R.L., Bd. Iuliu Maniu nr. 12, bl. 13,
sc. B, etaj 6, ap. 46, sector 6, ,
BUCUREŞTI 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)

Business Master

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7473C), albastru (pantone 660C), roşu
(pantone 1805C)

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
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 01948
(151) 16.03.2011
(732) S.C. SEMTUR S.R.L., Str. Vasile

Bumbac nr. 1, jud. Suceava, ,
RĂDĂUŢI ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L, Str. Inocentiu Micu Klein nr. 8,
Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

SOFIA HOTEL Best in Bucovina

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:010105; 260418;

270509; 270524; 290101;  
(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01968
(151) 10.03.2011
(732) POPULATION SERVICES

INTERNATIONAL - FILIALA
ROMANA, Str. Tudor Ştefan nr. 43,
sector 1, 011656, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eu sunt! tu?

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

  
(531) Clasificare Viena:020723; 270515;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale; servicii de informare, educare şi
activităţi culturale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de informare, relaţionare socială şi
comunitară, consiliere şi alte servicii conexe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 01972
(151) 10.03.2011
(732) VEE RUBBER CORPORATION

LIMITED, 924 Rama IX Road,
Bangkapi Sub District, Huay Kwang
District ,  10320, BANGKOK
THAILANDA 

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

(540)

Vee Rubber

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Anvelope pentru vehicule, camere de aer
pentru anvelopele vehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01982
(151) 10.03.2011
(732) S.C. BIONATIV S.R.L., Str. Miniş

nr. 8, bl.PM91, sc. B, etaj 1, ap. 63,
sector 3, , BUCUREŞTI 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)

ALBEENA

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270502;

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

clase:
3 Produse cosmetice pentru întreţinerea feţei,
pielii şi părului, pe bază de lăptişor de matcă;
ceară, polen, propolis şi miere de albine; apă
de gură.
30 Miere, secţiune de faguri în miere, polen
alimentar, oţet din mere şi miere, oţet din
miere, articole de patiserie; produse
energo-vitalizante cu miere de albine, lăptişor
de matcă şi polen; produse alimentare cu
materii prime apicole, produse apicole
secundare, pastura în faguri, polen, venin de
albine, lăptişor de matcă, propolis.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01949
(151) 10.03.2011
(732) INSTITUTUL DE CHIMIE

FIZICA ILIE MURGULESCU,
Splaiul Independenţei nr. 202,
P.O.Box 194, 060021, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACADEMIA ROMANA - INSTITUTUL
DE CHIMIE FIZICA
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(591) Culori revendicate:galben, albastru
deschis, albastru petrol, verde pal, gri

  
(531) Clasificare Viena:011310; 011315;

260118; 261509; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01974
(151) 10.03.2011
(732) BOTTA IULIAN, Str. Lascăr

Catargiu nr. 11A, ap. 29, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Airport Shuttle

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

 (531) Clasificare Viena:180503; 260116;
270502; 290113;  

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01950
(151) 10.03.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

nr. 65-67, sector 1, 011465,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dunarea & Delta Targ international
pentru dezvoltarea macro-regiunii Dunarea
(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270509;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare.
41 Organizarea de expoziţii în scopuri
culturale, educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01975
(151) 10.03.2011
(732) ION BALDOVIN, Str. Aleea Terasei

nr. 1, bl. D 1, sc. 2, ap. 17, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GOLD WATER ENERGY AUR
COLOIDAL
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(591) Culori revendicate:galben, auriu, gri

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270511;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasele 32 şi 33.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01951
(151) 10.03.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

nr. 65-67, sector 1, 011465,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Danube & Delta International fair for the
development of Danube macro-region

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:261113; 270509;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare.
41 Organizarea de expoziţii în scopuri
culturale, educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01976
(151) 10.03.2011
(732) ION BALDOVIN, Str. Aleea Terasei

nr. 1, bl. D 1, sc. 2, ap. 17, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SILVER WATER ENERGY ARGINT
COLOIDAL

(591) Culori revendicate:gri

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270511;

290106;  
(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
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pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasele 5 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01952
(151) 10.03.2011
(732) VINTILA CARMEN RAMONA,

Str. Prevederii nr. 6, bl. D2, sc. 1, ap.
51, et. 8, sector 3, 032302,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

mostiro FISHING SOLUTION

  
(531) Clasificare Viena:030901; 270502;

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

clase:
28 Unelte şi accesorii pentru pescuit,
incluzând mosoare, aţă, undiţă, beţe de undiţă,
sfori de undiţă, dispozitive de ghidare pentru

sfoara de undiţă, mulinete, cârlige de undiţă,
momeală, momeală artificială, coşuri pentru
peşte, plute pentru undiţe, greutăţi (plumb) de
undiţă, plasă (în formă de sac) pentru pescuit,
saci de pescuit, mănuşi de pescuit, cutii/casete
pentru beţele de undiţă şi lăzi pentru uneltele
de pescuit.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelorşi accesorilor de sport, pescuit
sportiv, vânătoareşi camping (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; import-export
în domeniile sport, pescuit sportiv, vânătoare
şi camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01953
(151) 10.03.2011
(732) VINTILA CARMEN RAMONA,

Str. Prevederii nr. 6, bl. D2, sc. 1, ap.
51, et. 8, sector 3, 032302,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GANADOR

  
(531) Clasificare Viena:030910; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Unelte şi accesorii pentru pescuit,
incluzând mosoare, aţă, undiţă, beţe de undiţă,
sfori de undiţă, dispozitive de ghidare pentru
sfoara de undiţă, mulinete, cârlige de undiţă,
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momeală, momeală artificială, coşuri pentru
peşte, plute pentru undiţe, greutăţi (plumb) de
undiţă, plasă (în formă de sac) pentru pescuit,
saci de pescuit, mănuşi de pescuit, cutii/casete
pentru beţele de undiţă şi lăzi pentru uneltele
de pescuit.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
articolelorşi accesorilor de sport, pescuit
sportiv, vânătoareşi camping (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; import-export
în domeniile sport, pescuit sportiv, vânătoare
şi camping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01983
(151) 11.03.2011
(732) S.C. DANI SI DINA S.R.L., Calea

Rahovei nr. 288, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEMINŢE VITAMINIZANTE BIJI
ZUPY ORIGINAL

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:030703; 250119;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01984
(151) 11.03.2011
(732) S.C. STOICESCU SECURITY

S.R.L., Str. Teiuş nr. 73 - 74, cam 1,2
şi 3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STOICESCU SECURITY
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(531) Clasificare Viena:011108; 030701;
030716; 090110; 240109; 270502;  

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

38 Servicii de dispecerat, monitorizare şi
intervenţie la sistemele de alarmare.
39 Servicii de transport valori.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă şi
securitate pentru protecţia bunurilor şi
persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01985
(151) 11.03.2011
(732) S.C. TYMBARK MASPEX

ROMANIA S.R.L., Str. Ştefan cel
Mare nr.38-40, jud. Prahova, 106400,
VALENII DE MUNTE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

TIGER DARIUSZ MICHALCZEWSKI
Power is back!

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

clase:
30 Cafea, ceai, zahăr, cafea artificială; făină şi
preparate din cereale; gumă de mestecat, nu
pentru scopuri medicale.
32 Băuturi energizante, băuturi izotonice, ape

monerale plate şi carbogazoase şi alte băuturi
răcoritoare nealcoolice; băuturi răcoritoare din
fructe şi sucuri de fructe, nectar de fructe,
băuturi şi sucuri îmbogăţite cu vitamine şi/sau
microelemente, siropuri şi alte preparate
pentru producerea băuturilor răcoritoare,
cocktailuri nealcoolice, aperitive nealcoolice,
limonadă, siropuri şi alte preparate pentru
producerea limonadei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01986
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

MATINO

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 01987
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

DOLCE SPIRIT

  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01988
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NOBLESSE BLEU

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01989
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FORTISSIMO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01990
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NOBLESSE VERT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01991
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NOBLESSE ROUGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01992
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

MAGDALENA'S CAKE
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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.
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 01993
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NOBLESSE NOIRE
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01994
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

STURION DE ARDEAL

  
(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 01995
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

STURION SIBERIAN DE MUNTE

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 01996
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NOBLESSE NATURALE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02008
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

DELECTA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02019
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

WIGUROSKA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02020
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FLORASOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01997
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

STURION DE MUNTE

  
(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 02021
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LEGGER

  
(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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI 3/2011/11

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01998
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NOBLESSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02022
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

OLEO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02009
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02010
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

COOKY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02011
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CUBULETTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02023
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

LORD OF THE FOODS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02024
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SOLITA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01999
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CARPATHIAN FISH

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02012
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NATURA FORTE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02025
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

VLASIA

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02000
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TESORO NOBILE
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02026
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FRUTEA
  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02027
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FRUTTI KISS
(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.

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02013
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CROCANTONES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02014
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

VIVA NATURA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02028
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

VITALITY

(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02030
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

JUNGLE KISS

  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02015
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

STRAVINSKAIA

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02044
(151) 11.03.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMĂNESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc.B, parter, apt.3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DUSTER

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; tencuieli
decorative, vopsea structurată; 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 - toate acestea
folosite în domeniul construcţiilor pentru
clădiri, imobile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02001
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CODREANCA

  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02016
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

VIVASOLE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02029
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

WILD KISS

 (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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02045
(151) 11.03.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMĂNESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc.B, parter, apt.3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SPOR DUSTER

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; tencuieli
decorative, vopsea structurată; 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 - toate acestea
folosite în domeniul construcţiilor pentru
clădiri, imobile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02002
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

J'ADORE NOIRE

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02003
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

PROBONO

  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02017
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NEVSKAIA

  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02018
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

PROVITA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02004
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

MIRACOLI

 (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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02005
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ACADELA

511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02006
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EDENA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02007
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ACADELICE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02031
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SUNNY KISS
  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02032
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SWEET KISS

  
(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.
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02042
(151) 11.03.2011
(732) S.C. NANOCHEM S.R.L., Şoseaua

Gării Căţelu nr. 174, Corp C24, parter,
camerele 1-5, sector 3, 032995,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

N Nano chem cea mai căutată tehnologie

(591) Culori revendicate:bleumarin, bleu

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinati/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02033
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FRESH KISS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02041
(151) 11.03.2011
(732) S.C. MEDIAHOLIC S.R.L., Str.

Baba Novac nr. 19, bl. G12, sc. B, ap.
53, sector 3, 031625, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BEAUTY ROOM.ro

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:140502; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, publicitate prin
corespondenţă, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, căutare de informaţii în fişiere
informatice, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terţi,
organizarea târgurilor pentru scop comercial
şi publicitar, distribuirea de materiale
publicitare (eşantioane, broşuri), sondaje de
opinie, decorare de vitrine.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de

concursuri, organizarea şi conducerea de
workshop-uri, producţie de filme, publicarea
de texte altele decât textele publicitare.
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, artă grafică
şi design, crearea şi întreţinerea siturilor web
pentru terţi, găzduirea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02034
(151) 11.03.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

SOBRANIE BEYOND COMPARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentu pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus, ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.
41 Activităţi de divertisment şi culturale, în
special, organizarea, planificarea şi producţia
de evenimente sociale, muzicale şi/sau
artistice şi de petreceri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02046
(151) 11.03.2011
(732) S.C. BIG SEARCH BOX S.R.L., Str.

Oteşani nr. 63, bl. T68, sc. 1, et. 2, ap.
11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMĂNESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc.B, parter, apt.3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SOFTONYM SYNONYM SOFTWARE

  
(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 pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice; maşini
şi echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; programe (software) de
calculatoare; hardware pentru calculatoare;
publicaţii electronice care se pot
descarca(downloada).
35 Publicitate; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicare de texte publicitare; închiriere
de spaţii şi materiale publicitare; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
prin corespondenţă; comunicare mass-media;
compilarea şi sistematizarea informaţiilor în
baze de date şi fişiere electronice; căutare de
date în baze de date şi fişiere electronice
pentru terţi; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu

amănuntul; consultanţă şi consilere pentru
conducerea afacerilor; sprijin în conducerea
intreprinderilor comerciale sau industriale;
oferirea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; comerţ cu software şi
hardware.
38 Telecomunicaţii şi anume comunicaţii prin
terminale de calculator; ransmitere de mesaje
şi imagini asistata de calculator; comunicaţii
prin reţele de fibre optice; comunicaţii prin
terminale de calculator; servicii de forumuri
de discuţii pe internet; furnizarea accesului la
baze de date; urnizarea accesului la o reţea
informatică mondială; închiriere de timp de
acces la reţele informatice mondiale;
transmitere de mesaje electronice; servicii de
mesaje radio, telefon sau alte mijloace de
comunicaţii electronice; servicii de mesaje
vocale; închirieri de modemuri; închiriere de
aparatură pentru transmitere de mesaje;
transmitere de mesaje şi de imagini asistate de
calculator.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare a
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator; proiectare şi
dezvoltare de software pentru calculatoare;
servicii de accesare pe web, Internet; baze de
date (reconstituire); asistenţă profesionala şi
tehnică referitoare la calculatoare şi
programe/software pentru calculatoare;
servicii de consultanţă referitoare la
calculatoare şi programe/software pentru
calculatoare; închiriere de software pentru
calculatoare; analize pentru implementarea
sistemelor de calcul; programare pentru
calculatoare; conversia datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic către un
suport electronic; conversia datelor şi a
programelor informatice (alta decât conversia
fizică); crearea şi întreţinerea site-urilor web
pentru terţi; elaborarea /conceperea de
programe; furnizarea de motoare de căutare
pentru internet; găzduirea site-urilor
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informatice (site-uri web); închirierea de
calculatoare; închirierea de programe
informatice; închirierea serverelor web;
instalarea de programe/software pentru
calculatoare; întreţinerea programelor de
calculator; programare pentru calculatoare;
i n s t a l a r e a  ş i  a c t u a l i z a r e a  d e
programe/software pentru calculatoare;
întreţinerea de programe de calculator;
copierea de programe informatice; închirierea
de programe informatice; proiectarea
sistemelor informatice; închirierea de servere
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02047
(151) 11.03.2011
(732) S.C. BIG SEARCH BOX S.R.L., Str.

Oteşani nr. 63, bl. T68, sc. 1, et. 2, ap.
11, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMĂNESCU, Str .  Muzeul
Zambaccian nr. 34, sc.B, parter, apt.3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SOFTONYM

  
(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 pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de

înregistrare magnetici, discuri acustice; maşini
şi echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; programe (software) de
calculatoare; hardware pentru calculatoare;
publicaţii electronice care se pot
descarca(downloada).
35 Publicitate; promovarea vânzărilor pentru
terţi; publicare de texte publicitare; închiriere
de spaţii şi materiale publicitare; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; publicitate
prin corespondenţă; comunicare mass-media;
compilarea şi sistematizarea informaţiilor în
baze de date şi fişiere electronice; căutare de
date în baze de date şi fişiere electronice
pentru terţi; prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; consultanţă şi consilere pentru
conducerea afacerilor; sprijin în conducerea
intreprinderilor comerciale sau industriale;
oferirea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori; comerţ cu software şi
hardware.
38 Telecomunicaţii şi anume comunicaţii prin
terminale de calculator; ransmitere de mesaje
şi imagini asistata de calculator; comunicaţii
prin reţele de fibre optice; comunicaţii prin
terminale de calculator; servicii de forumuri
de discuţii pe internet; furnizarea accesului la
baze de date; urnizarea accesului la o reţea
informatică mondială; închiriere de timp de
acces la reţele informatice mondiale;
transmitere de mesaje electronice; servicii de
mesaje radio, telefon sau alte mijloace de
comunicaţii electronice; servicii de mesaje
vocale; închirieri de modemuri; închiriere de
aparatură pentru transmitere de mesaje;
transmitere de mesaje şi de imagini asistate de
calculator.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare a
acestea; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator; proiectare şi
dezvoltare de software pentru calculatoare;
servicii de accesare pe web, Internet; baze de
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date (reconstituire); asistenţă profesionala şi
tehnică referitoare la calculatoare şi
programe/software pentru calculatoare;
servicii de consultanţă referitoare la
calculatoare şi programe/software pentru
calculatoare; închiriere de software pentru
calculatoare; analize pentru implementarea
sistemelor de calcul; programare pentru
calculatoare; conversia datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic către un
suport electronic; conversia datelor şi a
programelor informatice (alta decât conversia
fizică); crearea şi întreţinerea site-urilor web
pentru terţi; elaborarea /conceperea de
programe; furnizarea de motoare de căutare
pentru internet; găzduirea site-urilor
informatice (site-uri web); închirierea de
calculatoare; închirierea de programe
informatice; închirierea serverelor web;
instalarea de programe/software pentru
calculatoare; întreţinerea programelor de
calculator; programare pentru calculatoare;
i n s t a l a r e a  ş i  a c t u a l i z a r e a  d e
programe/software pentru calculatoare;
întreţinerea de programe de calculator;
copierea de programe informatice; închirierea
de programe informatice; proiectarea
sistemelor informatice; închirierea de servere
web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02035
(151) 11.03.2011
(732) S.C. RORA CONSING S.R.L., Str.

Gării nr. 6, judeţul Braşov, , RÂŞNOV
ROMANIA 

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

(540)

KEMTEK KEM FARM

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

3 Detergenţi.
5 Dezinfectanţi de uz sanitar-veterinar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02048
(151) 11.03.2011
(732) S.C. SMARTBOX MANAGEMENT

S.R.L., Şoseaua Mihai Bravu nr. 180,
bl. 221, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bunele maniere se invata de mic
  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; organizarea de cursuri
de educaţie sau divertisment, organizarea de
conferinţe şi congrese, cursuri prin
corespondenţă, examinare a cursanţilor,
formare practică (demonstraţie), orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
şi formării).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02049
(151) 11.03.2011
(732) S.C. SMARTBOX MANAGEMENT

S.R.L., Şoseaua Mihai Bravu nr. 180,
bl. 221, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vreau sa fiu lider !
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(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; organizarea de cursuri
de educaţie sau divertisment, organizarea de
conferinţe şi congrese, cursuri prin
corespondenţă, examinare a cursanţilor,
formare practică (demonstraţie), orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
şi formării).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02036
(151) 11.03.2011
(732) S.C. VIE VIN VINJU MARE

S.R.L., Str. Unirii, nr. 2, Jud.
Mehedinţi, 225400, VÎNJU MARE
ROMANIA 

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

(540)

VM DOMENIILE VÎNJU MARE

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:240118; 270515;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02050
(151) 11.03.2011
(732) S.C. CICADO PROM S.R.L., Str.

Oltului nr. 10, et. 2, ap. 12, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

LA POARTA FERMEI

(591) Culori revendicate:roşu, maro,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:061901; 061905;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02037
(151) 11.03.2011
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

TEAM 4X4, Str. Octav Cocarascu nr.
2, subsol, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

T44

(591) Culori revendicate:negru, galben
(531) Clasificare Viena:241517; 270711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02038
(151) 11.03.2011
(732) S.C. SUCMEROM S.R.L., Str. CFR

14, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

(540)

sucmerom

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 050713;

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

clase:
31 Mere de consum.
32 Suc concentrat din mere; aromă din mere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02051
(151) 11.03.2011
(732) COSMIN BOITAN, Prel. Grâuşor bl.

B2, sc. A, et. 3, ap. 16, Judeţul
Ialomiţa, , FETEŞTI ROMANIA 

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY, Aleea Câmpul cu Flori
nr. 12, bl. A49, sc. 1, ap. 35, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

SONO MUSIC ARENA www.sono.ro

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020716; 270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate pentru terţi prin
intermediul reţelelor electronice de
comunicaţii on-line, asigurarea unei baze de
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date cuprinzând produse şi servicii oferite
către terţi ce poate fi cercetată on-line,
asigurarea unei varietăţi mari de informaţii de
interes general prin intermediul reţelelor
computerizate şi a celor tipărite.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02039
(151) 11.03.2011
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

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

(540)

ZU 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 comerciala; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-TV.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii

in spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02040
(151) 15.03.2011
(732) S.C. LEKERLAND INVEST S.R.L.,

Str. Huedin nr. 6, bl. M1/2, ap. 46,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

brillant

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270508;

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

clase:
24 Perdele, draperii.
26 Dantele, broderii.
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35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; import-export; publicitate
şi reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02084
(151) 14.03.2011
(732) S.C. INTERNATIONAL STG

S.R.L., Str. Siretului, nr. 35A. jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

STG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii, transport
de persoane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02085
(151) 14.03.2011
(732) CONSTANTIN DORU FLORIN,

Str. Victoriei, bl. Z1, sc.C, ap. 2, et. 1,
jud. Argeş, , COSTEŞTI ROMANIA

(540)

Flony

(531) Clasificare Viena:270503; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02052
(151) 14.03.2011
(732) S.C. INTERNET CORP S.R.L., Str.

Puţul lui Zamfir nr. 28, sector 1,
011683, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUPONIADA.RO

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02070
(151) 14.03.2011
(732) S.C. PRODINCOM S.A., Str.

Principală nr. 811, Judeţul Suceava, ,
COMUNA ILISESTI ROMANIA 

(540)

de pofteşti ...bucate româneşti

(591) Culori revendicate:negru, verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020121; 060102;

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

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02053
(151) 14.03.2011
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Str.

Islaz nr. 3, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUMPĂRĂ ROMÂNEŞTE

  
(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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
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comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 02071
(151) 14.03.2011
(732) V I C T O R  R O N C E A ,  S t r .

Reconstrucţiei nr. 4, bl. 27, sc. 3, et. 6,
ap. 115, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Festivalul Filmului Anticomunist

  
(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 02072
(151) 14.03.2011
(732) S.C. VREAU BILET S.R.L., Str.

Moise Nicoară nr. 18, ap. 1, 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)

SPECTACOLE BUCUREŞTI.RO

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

16 Revistă, ghid de informare. 
41 Servicii de publicare şi publicare online. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02054
(151) 14.03.2011
(732) S.C. TOP LAC GRUP S.R.L., Str.

Industriilor nr. 12, Sat Chiajna, judeţul
Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

TOP LAC

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290114;  
(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 industriei.
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.
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.
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 02055
(151) 14.03.2011
(732) S.C. ALCOVIN S.R.L., Str.

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

(540)

VIAŢĂ ÎN FIECARE PICĂTURĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02063
(151) 15.03.2011
(732) S.C. AUTONOVA S.A., Str. Fagului

nr. 35, judetul Satu Mare, 440186,
SATU MARE ROMANIA 

(540)

AUTONOVA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI 3/2011/11

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:180709; 270502;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02056
(151) 15.03.2011
(732) S.C. ALSACIAN GROUP S.R.L.,

Str. Mugurului nr. 51, jud. Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

La Ion
 (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);
materiale didactice sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02064
(151) 14.03.2011
(732) C O N S I L I U L  J U D E T E A N

SUCEAVA, Str. Ştefan Cel Mare nr.
31, Jud. Suceava, 720026, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

Paştele în Bucovina

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

  
(531) Clasificare Viena:070103; 080711;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02073
(151) 14.03.2011
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

George Constantinescu nr.2, sector 2,
, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CLUBUL MAMELOR
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice, magazine, ghiduri,
cărţi ghid, imprimate, plicuri, prospecte,
postere, pliante, cataloage, broşuri, produse de
imprimerie; fotografii; materiale de instruire.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiunide radio şi televiziune.
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02065
(151) 14.03.2011
(732) C O N S I L I U L  J U D E T E A N

SUCEAVA, Str. Ştefan Cel Mare nr.
31, Jud. Suceava, 720026, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

Pelerin în BUCOVINA

(591) Culori revendicate:maro, galben, gri

  
(531) Clasificare Viena:070103; 071110;

071522; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02086
(151) 14.03.2011
(732) BERES GYOGYSZERGYAR ZRT.,

Mikoviny u.  2-4, ,  H-1037,
BUDAPEST UNGARIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

ArtroForce

(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
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pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02066
(151) 14.03.2011
(732) C O N S I L I U L  J U D E T E A N

SUCEAVA, Str. Ştefan Cel Mare nr.
31, Jud. Suceava, 720026, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

HORA BUCOVINEI

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

  
(531) Clasificare Viena:020716; 020717;

060102; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii personale şi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02067
(151) 14.03.2011
(732) C O N S I L I U L  J U D E T E A N

SUCEAVA, Str. Ştefan Cel Mare nr.
31, Jud. Suceava, 720026, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

CRĂCIUN ÎN BUCOVINA

(591) Culori revendicate:verde, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:050101; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02087
(151) 14.03.2011
(732) MANUEL JACINTO,LDA, Rua da

Igreja, 352, 4535-446, SAO PAIO DE
OLEIROS PORTUGALIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

Cavalinho

  
(531) Clasificare Viena:030301; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Produse din piele, genţi şi genţi de mână.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02074
(151) 14.03.2011
(732) S.C. BORERO COMSERV S.R.L.,

Str. Carpenului nr. 11, bl. A17, sc. C,
ap. 11, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

ENZYDIP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Dezinfectante şi produse de curăţare pentru
uz medical, veterinar, zootehnie, industria
alimentară, pentru industria de preparare a
furajelor, colectivităţi, zone de sănătate
publică, instituţii, spaţii private.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02075
(151) 14.03.2011
(732) S.C. BORERO COMSERV S.R.L.,

Str. Carpenului nr. 11, bl. A17, sc. C,
ap. 11, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

ZHIVAHEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Dezinfectante şi produse de curăţare pentru
uz medical, veterinar, zootehnie, industria
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alimentară, pentru industria de preparare a
furajelor, colectivităţi, zone de sănătate
publică, instituţii, spaţii private.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02088
(151) 14.03.2011
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DISTINCT BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02076
(151) 14.03.2011
(732) S.C. BORERO COMSERV S.R.L.,

Str. Carpenului nr. 11, bl. A17, sc. C,
ap. 11, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

SEPTOQUAT

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

5 Dezinfectante şi produse de curăţare pentru
uz medical, veterinar, zootehnie, industria
alimentară, pentru industria de preparare a
furajelor, colectivităţi, zone de sănătate
publică, instituţii, spaţii private.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02069
(151) 14.03.2011
(732) S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A.,

Str. Tarlaua 32/4, parcela 11, Jud.
Ialomiţa, , SLOBOZIA ROMANIA 

(540)

VIVANI
  
(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); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 02077
(151) 14.03.2011
(732) S.C. BORERO COMSERV S.R.L.,

Str. Carpenului nr. 11, bl. A17, sc. C,
ap. 11, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

OXISEPT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Dezinfectante şi produse de curăţare pentru
uz medical, veterinar, zootehnie, industria
alimentară, pentru industria de preparare a
furajelor, colectivităţi, zone de sănătate
publică, instituţii, spaţii private.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02078
(151) 14.03.2011
(732) S.C. BORERO COMSERV S.R.L.,

Str. Carpenului nr. 11, bl. A17, sc. C,
ap. 11, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

GLUTASEPT
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Dezinfectante şi produse de curăţare pentru
uz medical, veterinar, zootehnie, industria
alimentară, pentru industria de preparare a
furajelor, colectivităţi, zone de sănătate
publică, instituţii, spaţii private.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02058
(151) 14.03.2011
(732) ASOCIATIA VANATORILOR SI

P E S C A R I L O R  S P O R T I V I
BRADUL PIATRA NEAMT, Str. Lt.
Drăghiescu nr. 7, bl. E 3, sc. B, ap. 23,
judeţul Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

AVPS BRADUL PIATRA NEAMŢ
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, verde, maro
  
(531) Clasificare Viena:030407; 030413;

030907; 050101; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire (orientare profesională);
divertisment (odihnă activă şi petrecere a
timpului liber); activităţi sportive vânătoare şi
pescuit sportiv) şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02079
(151) 14.03.2011
(732) CHITU FLORIN VIRGIL, Str.

Tincani nr. 8, bl. Z 18, ap. 63, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bestdate ro gaseste-ti perechea potrivita !

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02059
(151) 14.03.2011
(732) S . C .  R & R  P R E M I E R

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Tudor Neculai nr. 9, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str. Splai
Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap. 7, Jud.
Iaşi IAŞI

(540)

Ferezzi BISCOTTI tradizioni italiane

(591) Culori revendicate:negru, ocru

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270112;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de patiserie şi cofetărie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import-export în legătură
cu aceste produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02089
(151) 14.03.2011
(732) S.C. SANTINELA SECURITY

S.R.L., Str. Canta nr. 50, bl. 530, sc.C,
ap. 2, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

SANTINELA SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb

  
(531) Clasificare Viena:030106; 240109;

240120; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentului de telecomunicaţii şi a altor
bunuri noi în magazinelespecializate (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Servicii de reparare a echipamentelor de
comunicaţii.
45 Servicii de protecţie şi gardă; servicii de
bodyguard; agenţii de detective; servicii de
securitate computerizată pentru setare de uz
casnic; paznici de noapte; servicii privind
sistemele de securitate; servicii de siguranţă
pentru protejarea proprietăţii şi indivizilor,
însoţirea şi escortarea suspecţilor; servicii
private pentru situaţii de urgenţă; servicii de

identificare a persoanelor; servicii de
supraveghere locală a alarmelor de securitate
şi anti-efracţie; supravegherea edificiilor
industriale; servicii de supraveghere locală
anti-furt; supravegherea de alarme şi centre de
alarmă; servicii de însoţire a transporturilor de
valori.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02060
(151) 14.03.2011
(732) S.C. EFICIENT S.R.L., Str. Crişan

nr. 31B, judeţul Olt, 230126,
SLATINA ROMANIA 

(540)

ZAHANA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02080
(151) 14.03.2011
(732) S.C. FAST EAT INVEST GROUP

S.R.L., Calea Ferentari nr. 12, bl. 123,
sc. 3, etaj 3, ap. 101, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Be nat.
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(531) Clasificare Viena:050116; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea 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 şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02090
(151) 14.03.2011
(732) S.C. BILANCIA EXIM, DN 1

(Bucureşti-Ploieşti) km. 19,3; str.
Balanţei nr. 46, jud. Ilfov, 077067,
CORBEANCA ROMANIA 

(540)

BILANCIA DELA TARA

  
(531) Clasificare Viena:250113; 270502;

270504; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02081
(151) 14.03.2011
(732) S.C. FAST EAT INVEST GROUP

S.R.L., Calea Ferentari nr. 12, bl. 123,
sc. 3, etaj 3, ap. 101, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Be nat.

(591) Culori revendicate:verde (pantone
368C), roşu (pantone 186C)

  
(531) Clasificare Viena:050106; 270502;

270503; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea 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 şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02061
(151) 14.03.2011
(732) S . C .  R & R  P R E M I E R

INTERNATIONAL S.R.L., Şos.
Tudor Neculai nr. 9, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str. Splai
Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap. 7, Jud.
Iaşi IAŞI

(540)

Moara Fermecată
 (531) Clasificare Viena:270501; 270504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a făinii şi a
produselor din cereale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import-export în legătură cu aceste produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02082
(151) 14.03.2011
(732) S.C. FAST EAT INVEST GROUP

S.R.L., Calea Ferentari nr. 12, bl. 123,
sc. 3, etaj 3, ap. 101, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NATERRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea 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 şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02083
(151) 14.03.2011
(732) S.C. FAST EAT INVEST GROUP

S.R.L., Calea Ferentari nr. 12, bl. 123,
sc. 3, etaj 3, ap. 101, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cel MAI MIC bistro

(591) Culori revendicate:negru, bej

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270510;

270511; 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.
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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02062
(151) 14.03.2011
(732) BLOUNT INC, 4909 Se International

Way, OREGON, *', PORTLAND
S.U.A. 

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

(540)

OREGON

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

clase:

8 Unelte de mână pentru ferăstraie cu lanţ şi
anume, unelte de ascuţit, pile, concasoare cu
lanţ, nicovală concasor, pompe de lubrifiant,
indicatoare de pilire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02103
(151) 15.03.2011
(732) MITOI ALEXANDRU, Aleea Valea

Bujorului nr. 1, bl. D9, sc. A, ap. 1,
sector 6, 061927, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

easytickets.ro PRINT AT HOME

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 02104
(151) 15.03.2011
(732) DRAGODAN GHEORGHE, Str.

Romancierilor nr.2, blC4, sc.D, et.3,
ap.76, sector 6, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

nanoSOF

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, olive, roşu, negru, alb, gri,
indigo, muştar

  
(531) Clasificare Viena:260104; 270503;

270504; 270506; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare utilizate în scop
medical, creme de uz medical, soluţii, loţiuni,
tincturi, capsule, tablete, prafuri, cu scopuri
medical-dermatologice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
suplimentelor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
promovare cu scop comercial, organizare de
târguri şi expoziţii cu scop comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02115
(151) 15.03.2011
(732) S . C .  M A D I R O L

INTERNATIONAL S.R.L., Calea
Floreasca, nr. 102, parter, sector 1,
014463, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COFFET

(591) Culori revendicate:maro, auriu

  
(531) Clasificare Viena:250105; 250113;

260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02109
(151) 15.03.2011
(732) S.C. SUPER BALL S.R.L., nr. 282/b,

Judeţul Timiş, , ORTISOARA
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)

G GREEN FUTURE
(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:050311; 270508;

270521; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02116
(151) 15.03.2011
(732) HENKEL AG & Co.KGaA,

H e n k e l s t r a s s e  6 7 ,  4 0 5 8 9 ,
DUSSELDORF GERMANIA 

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

(540)

Inspirat de tine

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; agenţi de clătire pentru spălătorie şi
articole de masă; agenţi pentru îndepărtarea
(eliminarea) petelor; balsam pentru ţesături
(agenţi de înmuiere pentru ţesături); scrobeală
(amidon) pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
săpunuri; uleiuri esenţiale ca arome pentru
spălat. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02105
(151) 15.03.2011
(732) S.C. DECORAMA S.R.L., Str. Vadul

Sacalelor, Bloc Pescăruş, sc. A, parter,
Judeţul Galaţi, , GALAŢI 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)

DECORAMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora materiale sau material
plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02110
(151) 15.03.2011
(732) BORSANU LIGIA VICTORIA, Str.

Arieş nr. 6, jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Ammodytes prof.dr.Gaja

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive;săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02111
(151) 15.03.2011
(732) S.C. NICOLAI LA CANTINE

S.R.L., Str. Aleea Modrogan nr.12,
sectorul 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LA CANTINE DE Nicolai

  
(531) Clasificare Viena:100316; 110105;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02106
(151) 15.03.2011
(732) S.C. APHRODITA S.R.L., nr. 109/A,

Judeţul Mureş, , IBĂNEŞTI PĂDURE
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)

LAPUSNA
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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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02091
(151) 15.03.2011
(732) N I C O L E T A  V A L E N T I N A

BIANCO, Str. Mitropolit Filaret nr.
32, sector 4, , 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)

SUNTBRIDEZILLA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02117
(151) 15.03.2011
(732) EGIS  GYOG YSZERGYAR

NYILVANOSAN MUKODO
RESZVENYTARSASAG, 30-38
Kereszturl ut,, H-1106, BUDAPEST
UNGARIA 

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

(540)

EGIS - Sănătate. Calitate. Viaţă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, compoziţii
pe bază de vitamine, suplimente alimentare pe
bază de minerale; suplimente dietetice;
plasturi, materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor, mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide.
35 Publicitate sau informare în legătură cu
produsele farmaceutice; comunicare către
grupuri diferite de interes, consultanţă în
afaceri, furnizare de informaţii sau
recomandări în domeniul farmaceutic sau
medical; stocarea datelor de calculator;
organizarea de expoziţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare; toata gama de
publicitate on-line cu ajutorul reţelei
computerizate, inclusiv a Internetului.
41 Educaţie în domeniul terapeutic şi
farmaceutic, instruire profesională,
organizarea şi susţinerea de conferinţe,
congrese şi seminarii pe teme terapeutice,
editarea de publicaţii, cărţi, manuale şi baze de
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date în domeniul farmaceutic, furnizarea de
informaţii în domeniul sănătăţii publice.
42 Organizarea şi susţinerea de expoziţii în
domeniul farmaceutic, cercetare şi dezvoltarea
medicamentelor, testelor clinice, înregistrarea
medicamentelor şi substanţelor pentru uz
medical, activităţi de marketing, reprezentări
de firma.
44 Servicii de îngrijire medicală şi de
sănătate, activităţi consultative în domeniul
farmaceutic şi al sănătăţii publice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02107
(151) 15.03.2011
(732) S.C. AGENTIA OSC S.R.L., Str.

Spital Pascanu nr. 15, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

PremiumPEOPLE.ro

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii periodice reviste, anuare, afişe,
agende, albume, cataloage, newslettere,
publicaţii diverse.
35 Comunicare şi relaţii publice, publicitate,
publicitate realizată prin toate mijloacele
existente şi în special: publicitate prin
materiale publicitare tipărite şi publicitate
on-line.

41 Organizarea şi conducerea de evenimente,
seminarii, conferinţe, congrese şi orice alt tip
de întâlniri.
42 Creare, instalare, mentenanţă, design,
actualizare de programe software pentru
computere, site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02097
(151) 15.03.2011
(732) S.C. EMAIL WING S.R.L., Splaiul

Independenţei nr. 273, corp 3, et. 3,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

emailwing

  
(531) Clasificare Viena:180503; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02118
(151) 15.03.2011
(732) MANPOWER INC., 100 Manpower

Place, , MILWAUKEE S.U.A.
WISCONSIN

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

(540)

STA IN PUTEREA OMULUI
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii ale agenţiilor de plasare a forţei de
muncă; servicii de agenţie de plasare
temporară şi permanentă de forţă de muncă;
servicii aferente angajării, respectiv asigurarea
plasării forţei de muncă, dezvoltării carierei,
recrutării angajaţilor, precum şi informaţii
generale în domeniul angajării pentru terţi;
servicii de consultanţă pentru probleme de
personal;servicii de gestionare a resurselor
umane; furnizare şi administrare de programe
pentru personalul angajat pe bază de contract;
servicii de gestionare şi de consultanţă pentru
personal; furnizarea de instrumente pentru
selectarea şi evaluarea angajaţilor printr-un
site web dintr-o reţea globală de informaţii;
servicii de consiliere referitoare la plasarea
forţei de muncă; servicii de consultanţă
referitoare la gestionarea carierei; servicii de
disponibilizare forţă de muncă; servicii de
consultanţă profesională de afaceri; servicii de
contabilitate şi de audit intern comercial
pentru terţi, servicii de investigaţii în
domeniul afacerilor; servicii de consiliere şi
informaţii în domeniul afacerilor; servicii de
consultanţă pentru organizaţii comerciale;
servicii de elaborare şi consultanţă în materie
de declaraţii fiscale; incluse în clasa 35.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02108
(151) 15.03.2011
(732) ÎNT. IND. DRAGOIU MIRCEA,

Str. Principală nr. 519, Judeţul Braşov,
, MOECIU DE JOS ROMANIA 

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

(540)

PENSIUNEA ANDREI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02099
(151) 15.03.2011
(732) TÂRCOVEANU EUGEN, Str.

Zlataust nr. 4, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

JURNALUL DE CHIRURGIE

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

(531) Clasificare Viena:191325; 270524;
290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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16 Publicaţii periodice, reviste, newslettere,
publicaţii diverse În domeniul medical.
35 Publicitate, publicitate realizată prin toate
mijloacele existente şi în special: publicitate
prin materiale publicitare tipărite şi publicitate
on-line în domeniul medical.
41 Organizarea şi conducerea de evenimente,
seminarii, conferinţe, congrese şi orice alt tip
de întilniri în domeniul medical.
42 Creare, instalare, mentenanţă, design,
programare şi actualizare de programe
software pentru computere, site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02092
(151) 15.03.2011
(732) S.C. FOR LAT S.R.L., Str. Brăilei nr.

161, bl. A5, ap. 50, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

NE PASĂ DE GALAŢI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02120
(151) 15.03.2011
(732) S.C. VECTOR ART S.R.L., Str.

Gheorghe Bariţiu nr. 95, judeţul Cluj,
, TURDA ROMANIA 

(540)

INTELIX
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02100
(151) 15.03.2011
(732) CBIM - CARPATHIAN &

B A L K A N  I N V E S T M E N T
MANAGEMENT - GROUP S.R.L.,
Str. Buzeşti nr. 61-69, bl. A3, et. 5, ap.
15, sector 1, 11013, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TRANSFUSION YEAR ZERO VODKA
LIMITED EDITION
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(591) Culori revendicate:roşu, argintiu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:030717; 030723;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02093
(151) 15.03.2011
(732) S.C. DUNA GUARD S.R.L., Str.

Uioara nr. 1, bl. 4-IB, sc. 1, etaj, 4, ap.
29, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DUNA GUARD

(591) Culori revendicate:negru, crem

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020917;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat; servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţi de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02094
(151) 15.03.2011
(732) S.C. PRO COMOD SHOES S.R.L.,

Şoseaua Berceni nr. 8, sector 4, 41914,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PJShoes

(591) Culori revendicate:verde, lila

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270507;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte .
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
42 Servicii de cercetare şi creaţie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02113
(151) 15.03.2011
(732) RADU AL ROMANIEI - DUDA,

Palatul Elisabeta, Sos. Kiseleff, nr. 28,
sect. 1, 011347, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

R PRINCIPELE

  
(531) Clasificare Viena:240901; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe

pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
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.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI 3/2011/11

(210) M 2011 02101
(151) 15.03.2011
(732) LINDEBUCK LLC, 1023, 15 TH

STR.NW, SUITE 401, 20005,
WASHINGTON D.C. S.U.A.
Washington

(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)

FlexiGREEN BursaDeGazon.ro

  
(531) Clasificare Viena:031309; 270502;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malt.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de consultanţă în afaceri; servicii de
intermediere de afaceri.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02114
(151) 15.03.2011
(732) RADU AL ROMANIEI - DUDA,

Palatul Elisabeta, Sos. Kiseleff, nr. 28,
sect. 1, 011347, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

R

  
(531) Clasificare Viena:240901; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
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compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina 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.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte

clase); caractere tipografice; clişee.
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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
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de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02095
(151) 15.03.2011
(732) MARSHAL TURISM, Bd. Magheru

nr. 43, ap. 1, sector 1, 010326,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MARSHAL GARDEN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02102
(151) 15.03.2011
(732) LINDEBUCK LLC, 1023, 15 TH

STR.NW, SUITE 401, 20005,
WASHINGTON D.C. S.U.A.
Washington

(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)

MultiGREEN BursaDePlante.ro

  
(531) Clasificare Viena:050522; 270502;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malt.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate;
gestionarea afaceri lor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de consultanţă în afaceri; servicii de
intermediere de afaceri.
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI 3/2011/11

(210) M 2011 02096
(151) 15.03.2011
(732) CIOLAC MARIA ELIZA, Str.

Chopin nr. 9, sc. C, ap. 39, sector 2,
020241, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNART

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02119
(151) 15.03.2011
(732) CARP RADU, Str. Maior Vasile

Bacila nr. 32-34, bl. 2,sc. 1, ap. 94,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POWER DANCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02135
(151) 16.03.2011
(732) S.C. MUNTELE MIC SUPERSKI

S.R.L., Str. Independenţei nr. 14,
Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

MUNTELE MIC SUPERSKI

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:060104; 290104;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02136
(151) 16.03.2011
(732) S.C. A & G PRODEXIM S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 309, bl. 8, sc. A,
et. 2, ap. 7, sector 2, , 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)

AG PRODEXIM ARACET
(591) Culori revendicate:negru, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260201; 270511;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industriei, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industriei.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02140
(151) 16.03.2011
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

PANDA

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

clase:
30 Îngheţate, îngheţate de fructe pe bază de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02126
(151) 16.03.2011
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 7-1-27 Ameerpet, 500 016,
HYDERABAD INDIA 

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

(540)

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

5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanţa activa candesartan plus
hidroclorotiazida.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02137
(151) 16.03.2011
(732) S.C. MEDIA REVOLUTION

CONSULTING S.R.L. ,  Str .
Dristorului, nr. 1, bl. A23, sc. 3, et. 3,
ap. 48, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPORT REVOLUTION

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:040301; 040303;

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

clase:
38 Difuzarea de emisiuni tv.
41 Producţia de emisiuni tv. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02127
(151) 16.03.2011
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 7-1-27 Ameerpet, 500 016,
HYDERABAD INDIA 

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

(540)

CANTAR
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi medicamente cu
substanţa activa candesartan.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02141
(151) 16.03.2011
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

NAPOCA PANDA
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(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro,
mov, lila, alb

  
(531) Clasificare Viena:030114; 080118;

250119; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţate, îngheţate de fructe pe bază de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02131
(151) 16.03.2011
(732) S.C. PRODLACTA S.A., Str.

Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Judeţul
B r a şo v ,  5 0 0 4 5 0 ,  B R AŞO V
ROMANIA 

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

(540)

ProdLacta BRAŞOV URSULET PANDA

  

(531) Clasificare Viena:030114; 270502;
270515;  

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

29 Lapte şi produse lactate.
30 Îngheţată comestibilă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02138
(151) 16.03.2011
(732) S.C. MURESAN, DRAGOS SI

ASOCIATII S.R.L., Str. Decebal nr.
69, Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

MDA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02128
(151) 16.03.2011
(732) INNERES AUGE COMPANY

S.R.L., Str. Arh. Louis Blank nr. 1, et.
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

IBORG

  
(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, inclusiv
sisteme de navigaţie pentru vehicule; 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 02139
(151) 16.03.2011
(732) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013

AL, ROTTERDAM NETHERLANDS
(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de

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

(540)

PANDA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată, îngheţată de fructe pe bază de
apă, desert congelat similar şerbetului, făcut
din apă, îndulcitori şi sirop de fructe sau alte
arome (water ices).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02132
(151) 16.03.2011
(732) BREAZ SORIN MIHAI, Str.

Feleacului nr. 33, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

TRANSILVANIA VIN FEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vin şi derivate din vin.
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35 Organizarea de expoziţii şi târguri în
scopul promovării şi comercializării vinurilor
şi a derivatelor din vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02142
(151) 16.03.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LA MUSTAŢĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate şi afaceri, publicitate
out-door; import-export pentru producţiile
proprii, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, 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  g e s t ua l ,
postsincronizare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02133
(151) 16.03.2011
(732) S.C. INTERMARK S.R.L. ,

Str.Lucian Blaga nr. 8, ,jud.Bihor,
415600, STEI ROMANIA 

(540)

Viva mini Petit Beurre Biscuiţi-Biscuits

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:020502; 270502;

270503; 290113;  
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02134
(151) 16.03.2011
(732) S.C. LEO BURNETT & TARGET

S.A., Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALERTA RAPIRE COPIL!

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02143
(151) 16.03.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAŞAPORT DE ROMÂNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate şi afaceri, publicitate
out-door; import-export pentru producţiile
proprii, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, 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
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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  de  l i mba j  g e s t u a l ,
postsincronizare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02144
(151) 16.03.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOBBYCEIURI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate şi afaceri, publicitate
out-door; import-export pentru producţiile
proprii, regruparea în avantajul terţilor a
produselor proprii (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, 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 u a l ,
postsincronizare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02121
(151) 16.03.2011
(732) S.C. MUNTELE MARE INVEST

S.R.L., Str. Arieşului nr. 33, ap. 9, jud.
Cluj, 400441, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)
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eco resort Muntele Mare

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:060104; 260118;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02122
(151) 16.03.2011
(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)

Dezgheţată

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena: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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02123
(151) 16.03.2011
(732) S.C. RAVEN GROUP SECURITY

S.R.L., Str. Pescarilor nr. 38, bl.
BM15, ap. 20, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

RAVEN GROUP SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:010103; 230101;

260118; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii de protecţie şi
pază.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02124
(151) 16.03.2011
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES

LTD, 7-1-27 Ameerpet, 500 016,
HYDERABAD INDIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

Xamara

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

deschis, albastru închis

 (531) Clasificare Viena:020901; 020914;
020916; 290112;  

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

5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02125
(151) 16.03.2011
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES

LTD, 7-1-27 Ameerpet, 500 016,
HYDERABAD INDIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

PRELUNGEŞTE LINIA VIEŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜
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Referitor depozit reglementar M 2011/1728 s-a produs o eroare in ceea ce

priveste publicarea  denumirii marcii in  Bopi cereri 3/2011 din data de 3.03.2011.

Denumirea marcii a fost publicata sub denumirea LIKE ? DREAM CHOOSE.

ENJOY.

 Corect fiind LIKE IT? DREAM. CHOOSE. ENJOY. Pentru aceasta s-a facut

corectura in baza de date si s-a trimis si solicitantului o notificare rectificativa.

_______________________________________



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea Cereri M|rci nr. 3/2011/11

(210) M 2011 00539
(151) 02.06.2000
(732) M I P  M E T R O  G R O U P

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO KG, Metro Str. 1,
40235, DUSSELDORF GERMANIA

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

(540)

Metro Online

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; marketing (ştiinţa pieţei);
cercetare de piaţă şi analiza pieţei; organizarea
de publicitate, publicitate şi marketing pentru
alţii, în special pe internet.
41 Educaţie, instruire; învăţământ (taxe
şcolare); închiriere de cărţi; închiriere de
periodice; publicare şi editare (ediţie,
redactare) de cărţi, ziare şi periodice.

˜˜˜˜˜˜˜




