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CERERI Mărci publicate în BOPI nr 3/2011/saptamana 12
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

00624
17.03.2011 S.C. KAT'S CONSTRUCTIONS

S.R.L.
InfoSTAR SĂPTĂMÂNAL DE MARE
ŞI MICĂ PUBLICITATE

2 M 2011
01956

17.03.2011 SCARLAT DAN NEAMŢ INVEST

3 M 2011
01957

17.03.2011 SCARLAT DAN FIN.RO

4 M 2011
02112

21.03.2011 GOMBOS ANDREA MARIA biobazar

5 M 2011
02129

17.03.2011 S.C. AAYLEX PROD S.R.L. COCO RICO

6 M 2011
02130

22.03.2011 S.C. VISUAL FAN S.R.L. Aplystore

7 M 2011
02145

17.03.2011 RADU GABRIEL BARBU

8 M 2011
02146

17.03.2011 ASOCIATIA DE VEXILOLOGIE
TRICOLORUL

BUN BLOCUL UNITĂŢII
NAŢIONALE

9 M 2011
02147

17.03.2011 TRUŢIU NICOLETA AS

10 M 2011
02148

17.03.2011 LOCIC MARIUS A ATAC P@P@R@ZZI Cotidian
National

11 M 2011
02149

17.03.2011 S.C. VINIA S.A. Limoncello di vino

12 M 2011
02150

17.03.2011 S.C. VINIA S.A. Crama 9

13 M 2011
02151

17.03.2011 S.C. SPIROS S.R.L. NEMURITORII

14 M 2011
02152

17.03.2011 S.C. TURKROM S.A. TURKROM

15 M 2011
02153

17.03.2011 GHITA PETRISOR BOGDAN JUNIOR SPORT

16 M 2011
02154

17.03.2011 KHALIL SAAD seranit GRESIE PORŢELANATA

17 M 2011
02155

17.03.2011 S.C. SOFTRUST COMPUTERS
S.R.L.

SUPER VISION

18 M 2011
02156

17.03.2011 S.C. SOFTRUST COMPUTERS
S.R.L.

softrust computers
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19 M 2011
02157

17.03.2011 S.C. N & T TRADING 2002
S.R.L.

NEMURITORII

20 M 2011
02158

17.03.2011 S.C. PRIMESPACE
DEVELOPMENT S.R.L.

Junior Sport

21 M 2011
02159

17.03.2011 S.C. DISTINS DISTRIBUTION
S.R.L.

Distins

22 M 2011
02160

17.03.2011 S.C. DISTINS DISTRIBUTION
S.R.L.

IDEEAFOOD

23 M 2011
02161

17.03.2011 S.C. ECOESK S.R.L. reli

24 M 2011
02162

17.03.2011 S.C. TRIA'S AMWAY S.R.L. FLORARIA Tria's

25 M 2011
02163

17.03.2011 S.C. TRIA'S AMWAY S.R.L. Dragoste pentru plante

26 M 2011
02164

17.03.2011 S.C. MASTER CONSULTING
S.R.L.

MASTER

27 M 2011
02165

17.03.2011 S.C. K.T. TURISM S.R.L. PENSIUNEA TOPAZ

28 M 2011
02166

17.03.2011 S.C. ROSIA MONTANA GOLD
CORPORATION S.A.

LETTER TO ROMANIA

29 M 2011
02167

17.03.2011 S.C. ROSIA MONTANA GOLD
CORPORATION S.A.

AUR PENTRU ROMÂNIA

30 M 2011
02168

17.03.2011 S.C. ROSIA MONTANA GOLD
CORPORATION S.A.

SCRISOARE PENTRU ROMÂNIA

31 M 2011
02169

17.03.2011 CASTELLANO GIOSUE Le Gaga TERRACE, RESTAUANT &
LOUNGE

32 M 2011
02170

17.03.2011 CASTELLANO GIOSUE BAMBOO

33 M 2011
02171

17.03.2011 S.C. SENIN S.R.L. LAYLLA

34 M 2011
02172

17.03.2011 S.C. DACIA PLANT S.R.L. INTERFERONAT

35 M 2011
02173

17.03.2011 S.C. PANEUROGAL S.R.L. DULCINELE

36 M 2011
02174

17.03.2011 ENACHE GHEORGHE AVOSTAR

37 M 2011
02175

17.03.2011 DGC SECURITY AND
SURVEILLANCE S.R.L.

DGC SECURITY SURVEILLANCE

38 M 2011
02176

17.03.2011 S.C. OTI GENERAL TRADING
S.R.L.

Necesar ieftin pentru buzunar!
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39 M 2011
02177

17.03.2011 DANCEANU RODICA
BACIOIU GEORGETA ANETA

CB

40 M 2011
02178

18.03.2011 S.C. VIPER CONCEPT S.R.L. VIPER

41 M 2011
02179

17.03.2011 AVICOLA NEAMŢ S.R.L. AVICOLA NEAMT

42 M 2011
02180

21.03.2011 S.C. BUENO COMP S.R.L. bueno

43 M 2011
02181

17.03.2011 PAULA IOANA ROSENBERG Classical meets JAZZ

44 M 2011
02182

17.03.2011 CIRSTEA SORANA-MIHAELA SORANA CÎRSTEA

45 M 2011
02183

18.03.2011 S.C. ALTO SYNCRO GRUP
S.R.L.

AltAvia Detailing

46 M 2011
02184

18.03.2011 S.C. ALTO SYNCRO GRUP
S.R.L.

AltAvia Rent a car

47 M 2011
02185

18.03.2011 CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU

CABINET RALUCA ARDELEANU.
EXPERIENŢĂ PASIUNE
ENTUZIASM CONSILIERE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

48 M 2011
02186

18.03.2011 S.C. Q BIS CONSULT S.R.L. AGENDA CRM

49 M 2011
02187

18.03.2011 S.C. Q BIS CONSULT S.R.L. AGENDA ETMS

50 M 2011
02188

18.03.2011 S.C. Q BIS CONSULT S.R.L. AGENDA ONLINE

51 M 2011
02189

18.03.2011 S.C. ALETHEIA S.A. ALETHEIA societate pe acţiuni

52 M 2011
02190

18.03.2011 AGOSTON GYOZO PLATOUL CORNEŞTI

53 M 2011
02191

18.03.2011 HEINEKEN ROMANIA S.A. GUSTUL PUTERNIC ŞI AMĂRUI

54 M 2011
02192

18.03.2011 FORD MOTOR COMPANY START MORE THAN A CAR

55 M 2011
02193

21.03.2011 POPA DANIELA Sf.Spiridon

56 M 2011
02194

18.03.2011 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. LIBERADOR

57 M 2011
02195

18.03.2011 S.C. ADACONI S.R.L. ECADA
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58 M 2011
02196

18.03.2011 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

ziua se schimba cu orange

59 M 2011
02197

18.03.2011 S.C. ADACONI S.R.L. DACO

60 M 2011
02198

18.03.2011 PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA TĂNĂSESCU
CIPRIAN-CHIRURGIE
GENERALĂ

PROCTO VEN CENTRU MEDICAL

61 M 2011
02199

18.03.2011 S.C. BIG SHOP FASHION
S.R.L.

BIG SHOP

62 M 2011
02200

18.03.2011 S.C. BIG SHOP FASHION
S.R.L.

BSD denim tradition since ever

63 M 2011
02201

18.03.2011 ZLOTEA MIRELA

64 M 2011
02202

18.03.2011 CONSILIUL DE MEDIERE SOCIETATE CIVILA
PROFESIONALA DE MEDIATORI

65 M 2011
02203

18.03.2011 CONSILIUL DE MEDIERE BIROU DE MEDIATORI ASOCIATI

66 M 2011
02204

18.03.2011 ZLOTEA MIRELA take-away trenta pizza vino aici!
comandă pizza la pachet

67 M 2011
02205

18.03.2011 CONSILIUL DE MEDIERE BIROU DE MEDIATOR

68 M 2011
02206

18.03.2011 CONSILIUL DE MEDIERE MEDIATOR

69 M 2011
02207

18.03.2011 S.C. ROMDIL PROD S.R.L. PETAL FRESH ORGANICS

70 M 2011
02208

18.03.2011 ALBU MIHAI CATALIN OFFICE INSIGHTS

71 M 2011
02209

18.03.2011 S.C. O.K. GUARD SECURITY
S.R.L.

O.K. GUARD SECURITY

72 M 2011
02210

18.03.2011 MARGINEAN IOANA OTILIA Crepes de Paris

73 M 2011
02211

18.03.2011 S.C. QUALIA DEVELOPMENT
S.R.L.

We are hunters. We hunt for strong
and intelligent minds.

74 M 2011
02212

18.03.2011 S.C. KD ASIALINK S.R.L. Nanotap

75 M 2011
02213

18.03.2011 S.C. PERFECT VISION S.R.L. PAPARAZZI EYEWEAR
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76 M 2011
02214

18.03.2011 S.C. AMALT COM S.R.L. AH AMBERY HALL Weddings,
Receptions & More

77 M 2011
02215

18.03.2011 S.C. SMARTBOX
MANAGEMENT S.R.L.

Timp de calitate cu copilul tau

78 M 2011
02216

18.03.2011 S.C. SMARTBOX
MANAGEMENT S.R.L.

Dezvolta increderea in sine a
copilului tau !

79 M 2011
02217

23.03.2011 S.C. ALSACIAN GROUP S.R.L. Dobrogea Noua

80 M 2011
02218

18.03.2011 SLAVI GHEORGHIEV MEDICAL UPDATE

81 M 2011
02219

18.03.2011 SLAVI GHEORGHIEV UPDATE

82 M 2011
02220

18.03.2011 PETCU MARIAN DISSENTEN

83 M 2011
02221

18.03.2011 PETCU MARIAN DISENTERIUM

84 M 2011
02222

18.03.2011 S.C. LIAD IMPEX S.R.L. Affinity

85 M 2011
02223

18.03.2011 S.C. LIAD IMPEX S.R.L. Pino

86 M 2011
02224

18.03.2011 S.C. ELIT PRODEXIM S.R.L. ACCACIA

87 M 2011
02226

18.03.2011 SITA ADRIAN codeSphere Software Solutions

88 M 2011
02227

18.03.2011 SITA ADRIAN leaf

89 M 2011
02228

18.03.2011 S.C. LEARNING PRO
INTERNATIONAL S.R.L.

LearningPro your knowledge journey

90 M 2011
02229

18.03.2011 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

renovis pricepuţi în renovări

91 M 2011
02230

21.03.2011 FUNDATIA HORIA RUSU SPUNE ŞI TU ! www.spunesitu.ro

92 M 2011
02231

21.03.2011 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

93 M 2011
02232

21.03.2011 S.C. COM DIVERS LOGISTIC
S.R.L.

CDL COM DIVERS LOGISTIC

94 M 2011
02233

21.03.2011 S.C. URBAN INVEST S.R.L. URBAN invest proiecte cu final fericit
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95 M 2011
02234

21.03.2011 CORDUBAN PETRU MARIAN MG Diagnostic

96 M 2011
02235

21.03.2011 S.C. EDITURA UNIVERSITARA
S.R.L.

EDITURA UNIVERSITARĂ

97 M 2011
02236

21.03.2011 COMFORTMAX PRODUCTION
S.R.L.

COMFORTEX production Confortul
dumneavoastră stă în puterea
noastră!

98 M 2011
02238

21.03.2011 MOCANU LAURENTIU MARIAN WHO

99 M 2011
02239

21.03.2011 MOCANU LAURENTIU MARIAN GuessWho

100 M 2011
02240

21.03.2011 BARNEATA DAMIAN TARAF CLEANTE

101 M 2011
02241

21.03.2011 S.C. FORAJ SONDE S.A. tm drill FORAJ MUREŞ

102 M 2011
02242

21.03.2011 CREŢU VASILE NORD ARIN

103 M 2011
02244

21.03.2011 S.C. PRO INVEST S.R.L.

104 M 2011
02245

21.03.2011 S.C. ARTEZI S.R.L.

105 M 2011
02246

22.03.2011 MED.CO (Medical Company)
S.R.L.

medco

106 M 2011
02247

23.03.2011 PUBLI MEDIA MARKETING
S.R.L.

mister PORKIS

107 M 2011
02248

21.03.2011 NOVARTIS AG SIRULAX

108 M 2011
02249

21.03.2011 ONG CONSILIUL TINERETULUI
MAGHIAR DIN ROMANIA -
MAGYAR IFJUSAGI TANACS
(MIT)

TUSVANYOS

109 M 2011
02250

21.03.2011 S.C. J.B.E. MANAGEMENT
CONSULTANCY AND INVEST
S.R.L.

fereastra unica

110 M 2011
02251

21.03.2011 ONG CONSILIUL TINERETULUI
MAGHIAR DIN ROMANIA -
MAGYAR IFJUSAGI TANACS
(MIT)

BALVANYOSI NYARI
SZABADEGYETEM ES
DIAKTABOR

111 M 2011
02252

21.03.2011 S.C. ROMEXPO S.A. I.M.M.Targ pentru Intreprinderi Mici
si Mijlocii
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112 M 2011
02253

21.03.2011 S.C. ROMEXPO S.A. KIDEX Cel mai vesel târg, pentru
tine şi copilul tău!

113 M 2011
02254

21.03.2011 S.C. ROMEXPO S.A. MULTIMEDIA - Expoziţie pentru
audio-vizual, tiopografii, edituri şi
publicitate

114 M 2011
02255

21.03.2011 GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY

HERBAL PLUS

115 M 2011
02256

21.03.2011 GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY

GNC GENERAL NUTRITION
CENTERS

116 M 2011
02257

21.03.2011 GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY

MEGA MEN

117 M 2011
02258

21.03.2011 GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY

PRO PERFORMANCE

118 M 2011
02259

21.03.2011 GENERAL NUTRITION
INVESTMENT COMPANY

WOMEN' S ULTRA MEGA

119 M 2011
02260

21.03.2011 SANYO SPECIAL STEEL CO.,
LTD

SANYO SPECIAL STEEL

120 M 2011
02261

21.03.2011 FUTUVER CONSULTING,S.L. futuver

121 M 2011
02262

21.03.2011 CADBURY IRELAND LIMITED

122 M 2011
02263

21.03.2011 S.C. BIAPLANT COSMETICS
S.R.L.

123 M 2011
02264

21.03.2011 S.C. AGROLI GROUP S.R.L. La Ferma Gourmet Ştii ce mănânci

124 M 2011
02265

21.03.2011 S.C. ALESTO DIVERS S.R.L. PHONE XPERT ACCESSORIES

125 M 2011
02266

21.03.2011 MERTICARIU MIRCEA ZIARUL DE GARDĂ

126 M 2011
02267

22.03.2011 ILYES LASZLO DAGI

127 M 2011
02269

22.03.2011 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Iubiri secrete

128 M 2011
02270

22.03.2011 S.C. LIDER KOZMETIK S.R.L. Lider Secrets

129 M 2011
02271

22.03.2011 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.A.

delaco Ceva fin

130 M 2011
02272

22.03.2011 S.C. POMBIS S.A. alma suc de mere
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131 M 2011
02273

22.03.2011 S.C. POMBIS S.A. Livada cu soare

132 M 2011
02274

22.03.2011 S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA
S.R.L.

ŞOUL DE UICHEND

133 M 2011
02275

22.03.2011 S.C. D TOYS S.R.L. COMORILE ASCUNSE

134 M 2011
02276

22.03.2011 S.C. D TOYS S.R.L. FANTANA FERMECATA

135 M 2011
02277

22.03.2011 S.C. D TOYS S.R.L. HOPA TOPA

136 M 2011
02278

22.03.2011 S.C. EGEROM PRODUCTION
S.A.

PLAY WORLD

137 M 2011
02279

22.03.2011 S.C. D TOYS S.R.L. PAPUSA ZBURATOARE

138 M 2011
02280

22.03.2011 S.C. D TOYS S.R.L. ROBOTUL FELIX

139 M 2011
02281

22.03.2011 S.C. D-TOYS S.R.L. JOCUL CANTARULUI

140 M 2011
02282

22.03.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. FABRICA DE COSMETICE

141 M 2011
02283

22.03.2011 S.C. D-TOYS S.R.L. GRADINA FERMECATA

142 M 2011
02284

22.03.2011 S.C. D-TOYS S.R.L. LABORATORUL DE COSMETICE

143 M 2011
02285

22.03.2011 S.C. DEICANTO S.R.L. DE COVASNA

144 M 2011
02286

22.03.2011 S.C. ZVU-NE-ROM DRINKS
S.R.L.

BURNING ENERGY DRINK

145 M 2011
02287

22.03.2011 S.C. VINEXPORT COLINA
PIETROASELE S.R.L.

LACRIMA VIEI

146 M 2011
02288

22.03.2011 JT INTERNATIONAL S.A. SOBRANIE CREATIONS BEYOND
COMPARE

147 M 2011
02289

22.03.2011 NOVARTIS AG PSIFUNGAN

148 M 2011
02290

22.03.2011 S.C. ORTHO VITA MED S.A. MUNTENIA MEDICAL HOSPITAL

149 M 2011
02291

22.03.2011 COLEGIUL TEHNIC MIRCEA
CRISTEA

CM COLEGIUL TEHNIC MIRCEA
CRISTEA
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150 M 2011
02292

22.03.2011 S.C. CITY COMPASS S.R.L. City COMPASS Feel at Home!

151 M 2011
02293

22.03.2011 S.C. SIZE ARCHITECTS S.R.L. PIXEL ENLARGEMENT
ARCHITECTURE VISUALS &
MORE

152 M 2011
02294

22.03.2011 S.C. KDF ENERGY S.R.L. KDF Energy

153 M 2011
02295

22.03.2011 S.C. GEORGI TOSUN IMPEX
S.R.L.

FRESH FOOD GEORGI

154 M 2011
02296

22.03.2011 ZZATO CORPORATION S.R.L. WAYS RESEARCH CORP.

155 M 2011
02297

22.03.2011 S.C. DR. RADUT CONSULTING
S.R.L.

DR

156 M 2011
02298

22.03.2011 RADUT CATALIN FLORIAN Avdi, Vide, Tace PHOENIX
Misterium Latens, Nexus et Ars
Regis

157 M 2011
02299

22.03.2011 SELENA FM S.A. Gorbau

158 M 2011
02300

22.03.2011 PEPSICO INC A NORTH
CAROLINA CORPORATION

LAY'S CROCANT

159 M 2011
02301

22.03.2011 PEPSICO INC A NORTH
CAROLINA CORPORATION

LAY'S RUMENITI IN CUPOTOR

160 M 2011
02302

22.03.2011 S.C. QUALIA DEVELOPMENT
S.R.L.

Qualia

161 M 2011
02303

22.03.2011 S.C. COSMO PHARM S.R.L. COGNIMAX IQ

162 M 2011
02304

22.03.2011 BALINT DUMITRU RAZVAN ITtraining.ro knowledge is power

163 M 2011
02305

22.03.2011 S.C. NATURE 4 LIFE S.R.L. MAXIMUS CALEA NATURALA
CATRE SATISFACTIA SEXUALA

164 M 2011
02306

22.03.2011 BALINT DUMITRU RAZVAN Romsym Data

165 M 2011
02307

22.03.2011 S.C. BIOSTAR COSMETICS
S.R.L.

BYO star

166 M 2011
02308

22.03.2011 BALINT DUMITRU RAZVAN YELLOW HAT SECURITY
SERVICES

167 M 2011
02309

22.03.2011 ORGANIZATIA NATIONALA
INTERPROFESIONALA
VITIVINICOLA
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168 M 2011
02310

22.03.2011 ORGANIZATIA NATIONALA
INTERPROFESIONALA
VITIVINICOLA

ONIV

169 M 2011
02312

23.03.2011 S.C. DUO-D SELECT
DISTRIBUTIE AG S.R.L.

Primo The first taste!

170 M 2011
02313

23.03.2011 S.C. BEST STIL S.R.L. MISIUNEA NOASTRĂ, PASIUNEA
TA!

171 M 2011
02314

23.03.2011 SKREKIS ELECTRIC (S.K.)
S.R.L.

I - Lux ENERGY SAVING LAMPS

172 M 2011
02315

23.03.2011 SKREKIS ELECTRIC (S.K.)
S.R.L.

COI-COM LED & MORE

173 M 2011
02316

23.03.2011 S.C. PTC CAR S.R.L. PIT cars

174 M 2011
02317

23.03.2011 ANDRONIC GRUIA-VASILE life24.ro stii la orice ora!

175 M 2011
02318

23.03.2011 ANDRONIC GRUIA-VASILE Pretulzilei.ro ghidul ofertelor bune!

176 M 2011
02319

23.03.2011 ANDRONIC GRUIA-VASILE TOTAL 24.ro totul in total

177 M 2011
02321

23.03.2011 S.C. ASCENDIA DESIGN S.R.L. EDUTECA

178 M 2011
02322

23.03.2011 S.C. ASCENDIA DESIGN S.R.L. ASCENDIA DESIGN

179 M 2011
02323

23.03.2011 NOVARTIS AG AROSTANIL

180 M 2011
02324

23.03.2011 MUNDIPHARMA AG LEVAMUSTIN

181 M 2011
02325

23.03.2011 S.C. IDESYS NETWORKS
S.R.L.

idesys networks

182 M 2011
02326

23.03.2011 S.C. SANA EST IMPEX S.R.L. Sana

183 M 2011
02327

23.03.2011 DUMITRESCU BOGDAN IONUT FOOD TAZZ MANIA

184 M 2011
02328

23.03.2011 S.C. MSE CREATIV GROUP
S.R.L.

mse CREATIV GROUP

185 M 2011
02329

23.03.2011 S.C. FANCRIS S.R.L. FANCRIS

186 M 2011
02330

23.03.2011 S.C. FANCRIS S.R.L.
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187 M 2011
02331

23.03.2011 S.C. FANCRIS S.R.L.

188 M 2011
02332

23.03.2011 S.C. FANCRIS S.R.L.

189 M 2011
02333

23.03.2011 S.C. FANCRIS S.R.L.

190 M 2011
02334

23.03.2011 S.C. FANCRIS S.R.L.

191 M 2011
02335

23.03.2011 S.C. FANCRIS S.R.L.

192 M 2011
02336

23.03.2011 S.C. PERFECT VISION S.R.L. PERFECT VISION

193 M 2011
02337

23.03.2011 S.C. AMANET STEFANY I.F.N.
S.R.L.

AMANET STEFANY AS IFN
INSTITUT FINANCIAR

194 M 2011
02338

23.03.2011 S.C. RECIPLAST S.R.L. MISS CLEAN

195 M 2011
02339

23.03.2011 PRIMARIA MUNICIPIULUI
MANGALIA

Sudul Litoralului

196 M 2011
02340

23.03.2011 PRIMARIA MUNICIPIULUI
MANGALIA

Litoral Sud

197 M 2011
02341

23.03.2011 FLORESCU TIBERIU GABRIEL Combatant

198 M 2011
02342

23.03.2011 S.C. GEROCOSSEN S.R.L. GEROCOSSEN LABORATOIRES

199 M 2011
02343

23.03.2011 S.C. GEROCOSSEN S.R.L. GEROCOSSEN

200 M 2011
02344

23.03.2011 COMPANIA DE INFORMATICA
NEAMT S.A.

LEX2010

201 M 2011
02345

23.03.2011 SÎRBU COSMIN-MIHAIL FINPEDIA

202 M 2011
02346

23.03.2011 MALOŞ MATEI MALOŞ HBS

203 M 2011
02347

23.03.2011 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

RENOVIS

204 M 2011
02348

23.03.2011 IOAN POPA WELLMADE IN ROMANIA

205 M 2011
02349

23.03.2011 IOAN POPA WELLMADE IN ROMANIA

206 M 2011
02350

23.03.2011 IOAN POPA WELLMADE IN ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - CERERI  Mărci BOPI nr.3/2011/12

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

12

207 M 2011
02351

23.03.2011 IOAN POPA Wellmade in Romania

208 M 2011
02352

23.03.2011 S.C. DONARIO
INTERNATIONAL TRADE S.R.L.

MARMARITA

209 M 2011
02353

23.03.2011 S.C. SLOT CLUB S.R.L. SLOT CLUB

210 M 2011
02354

23.03.2011 NEAGU MADALIN CLAUDIU rca 10 asigurari

211 M 2011
02355

23.03.2011 S.C. BIAPLANT COSMETICS
S.R.L.

TROPIC

212 M 2011
02356

23.03.2011 S.C. BIAPLANT COSMETICS
S.R.L.

Anda

213 M 2011
02357

23.03.2011 S.C. BIAPLANT COSMETICS
S.R.L.

ACETONA

214 M 2011
02358

23.03.2011 S.C. NEMESIS S.R.L. N NEMESIS DURABIL SI
CONVENABIL
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(210) M 2011 00624
(151) 17.03.2011
(732) S.C. KAT'S CONSTRUCTIONS

S.R.L., Str. Horia nr. 22, Judeţul
Mehedinţi, 220226, DROBETA
TURNU SEVERIN ROMANIA 

(540)

InfoSTAR SĂPTĂMÂNAL DE MARE ŞI
MICĂ PUBLICITATE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
16 Ziare.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01956
(151) 17.03.2011
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

NEAMŢ INVEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice); produse de imprimerie

şi tipografie; fotografii; materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; baze de date; organizare de târguri
şi expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare; crearea şi menţinere baze de date.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare şi
reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; producţie de
programe radio şi tv.
42 Crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web; furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
45 Servicii juridice, proprietate intelectuală,
drept de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01957
(151) 17.03.2011
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA 

(540)

FIN.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice); produse de imprimerie
şi tipografie; fotografii; materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; baze de date; organizare de
târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare; crearea şi
menţinere baze de date.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
imobiliare.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii şi excursii.
41 Publicare şi publicare on-line; producţie de
programe radio şi tv.
42 Crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web; furnizarea de motoare de
căutare pe internet.
45 Servicii juridice, proprietate intelectuală,
drept de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02112
(151) 21.03.2011
(732) GOMBOS ANDREA MARIA, Str.

Principală nr. 868, jud. Mureş,
547530, SÂNGEORGIU DE MUREŞ
ROMANIA 

(540)

biobazar

(591) Culori revendicate:maro, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:010313; 050713;

270508; 290113;  

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

35 Gestionarea afacerilor comerciale;
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02130
(151) 22.03.2011
(732) S.C. VISUAL FAN S.R.L., Str.

Liliacului, nr. 16, Jud. Braşov,
500314, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Aplystore

  
(531) Clasificare Viena:100310; 100311;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02129
(151) 17.03.2011
(732) S.C. AAYLEX PROD S.R.L., DN

2B, km 9 + 527 (Partea stângă),
judeţul Buzău, , BUZĂU ROMANIA

(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP
1, CP 52 BUZĂU

(540)

COCO RICO

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270502;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; concentrate
de carne; fructe şi legume conservate, uscate
şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă,
lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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.
35 Publicitate şi reclamă; gestionarea
afacerilor comerciale; activităţi de

import-export; regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; administrare comercială;
lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire pentru
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02163
(151) 17.03.2011
(732) S.C. TRIA'S AMWAY S.R.L., Str.

Zboina Neagră nr. 8-10, bl. 91-95, sc.
4, ap. 133, sector 6, , 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)

Dragoste pentru plante

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02164
(151) 17.03.2011
(732) S.C. MASTER CONSULTING

S.R.L., Str. Sărari nr. 5, Judeţul Dolj,
, CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

MASTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02145
(151) 17.03.2011
(732) RADU GABRIEL BARBU, Bd.

Petrochimiştilor nr. 25, bl. B5c, sc. C,
ap. 3, judeţul Argeş, 110180, PITEŞTI
ROMANIA 

(740) BROJBOIU DUMITRU ADRIAN-
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, B-dul. Republicii bl.
212, sc. D, ap. 11, Jud. Argeş PITEŞTI

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:020112; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02146
(151) 17.03.2011
(732) ASOCIATIA DE VEXILOLOGIE

TRICOLORUL, Str. A. I. Cuza nr. 5,
judeţul Vâlcea, 240195, RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

BUN BLOCUL UNITĂŢII NAŢIONALE

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

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270515;

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

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

instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02147
(151) 17.03.2011
(732) TRUŢIU NICOLETA, Str. Gelu nr.

2, judeţul Arad, , ARAD ROMANIA
(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

AS

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260518; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Instruire şi pregătire profesională în pilotaj
(conducere) autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02157
(151) 17.03.2011
(732) S.C. N & T TRADING 2002 S.R.L.,

Str. Washington nr. 40-42, bl. A,
parter, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NEMURITORII

(591) Culori revendicate:negru, galben,
auriu

  
(531) Clasificare Viena:110318; 270502;

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

clase:
9 Suporţi de înregistrare magnetici, discuri
acustice înregistrate. 
16 Publicaţii.
35 Publicitate şi afaceri comerciale în
domeniul serviciilor de editare.
41 Emisiune TV, activităţi culturale,
cinematografice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02148
(151) 17.03.2011
(732) LOCIC MARIUS, Calea Dorobanţi

nr. 182, ap. 4, sector 1, 010583,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A ATAC P@P@R@ZZI Cotidian
National

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:241521; 241725;

270509; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Clişee tipografice, 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 Cărţi de joc.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02165
(151) 17.03.2011
(732) S.C. K.T. TURISM S.R.L., Str.

Canionului nr. 19, Judeţul Braşov, ,
SĂCELE 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)

PENSIUNEA TOPAZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante si cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02149
(151) 17.03.2011
(732) S.C. VINIA S.A., Bd. Metalurgiei

nr.4, judeţul Iasi, 700293, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Limoncello di vino

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050712; 050722;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02158
(151) 17.03.2011
(732) S . C .  P R I M E S P A C E

DEVELOPMENT S.R.L., Str. Emil
Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, ap. 57,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Junior Sport

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

290114;  
(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
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clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02166
(151) 17.03.2011
(732) S.C. ROSIA MONTANA GOLD

CORPORATION S.A., Str. Piaţa nr.
321A, Judeţul Alba, , ROŞIA
MONTANA ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

LETTER TO ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16 Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
broşuri, reviste, imprimate, clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Extracţia şi prepararea minereurilor
neferoase şi rare (exclusiv minereurile
radioactive); construcţii; reparaţii; servicii de

instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, realizare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; producţie de
conţinut cu destinaţie online; organizare de
evenimente.
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 programelor
de calculator; administrare şi menţinere
site-uri web.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02150
(151) 17.03.2011
(732) S.C. VINIA S.A., Bd. Metalurgiei

nr.4, judeţul Iasi, 700293, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Crama 9

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02182
(151) 17.03.2011
(732) CIRSTEA SORANA-MIHAELA,

Str. Cetatea Albă nr. 2, jud.
Dâmbovi ţa, ,  TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

SORANA CÎRSTEA

  
(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; tenis de câmp.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02181
(151) 17.03.2011
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

Piaţa Victoriei, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Classical meets JAZZ

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  (531) Clasificare Viena:270509; 270515;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02159
(151) 17.03.2011
(732) S.C. DISTINS DISTRIBUTION

S.R.L., Aleea Barajul Rovinari nr. 3,
bl. Y13, sc. 2, ap. 29, sector 3, 032775,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:240903; 260418;

260725; 290115;  
(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; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02160
(151) 17.03.2011
(732) S.C. DISTINS DISTRIBUTION

S.R.L., Aleea Barajul Rovinari nr. 3,
bl. Y13, sc. 2, ap. 29, sector 3,
032775, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IDEEAFOOD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
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); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02151
(151) 17.03.2011
(732) S.C. SPIROS S.R.L., Str. Brăilei nr.

200, bl. B5, ap. 09, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

NEMURITORII

(591) Culori revendicate:maro, argintiu,
auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:230303; 230305;

270501; 270502; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Suporţi de înregistrare magnetici, discuri
audio-video înregistrate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
41 Studio înregistrări şi prelucrări audio
video, impresariat artistic, lansări de produse
şi producţii audio video, emisiuni radio-tv,
organizare turnee, festivaluri, concerte,
evenimente cu public.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02167
(151) 17.03.2011
(732) S.C. ROSIA MONTANA GOLD

CORPORATION S.A., Str. Piaţa nr.
321A, Judeţul Alba, , ROŞIA
MONTANA ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

AUR PENTRU ROMÂNIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16 Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
broşuri, reviste, imprimate, clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Extracţia şi prepararea minereurilor
neferoase şi rare (exclusiv minereurile
radioactive); construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, realizare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; producţie de
conţinut cu destinaţie online; organizare de
evenimente.
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 programelor
de calculator; administrare şi menţinere
site-uri web.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02168
(151) 17.03.2011
(732) S.C. ROSIA MONTANA GOLD

CORPORATION S.A., Str. Piaţa nr.
321A, Judeţul Alba, , ROŞIA
MONTANA ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, America House,
Aripa de Vest, et. 8, birou 1, sect. 1
BUCUREŞTI

(540)

SCRISOARE PENTRU ROMÂNIA

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ceasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
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16 Publicaţii, ziare, periodice, almanahuri,
broşuri, reviste, imprimate, clişee tipografice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Extracţia şi prepararea minereurilor
neferoase şi rare (exclusiv minereurile
radioactive); construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, realizare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; producţie de
conţinut cu destinaţie online; organizare de
evenimente.
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 programelor
de calculator; administrare şi menţinere
site-uri web.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02161
(151) 17.03.2011
(732) S.C. ECOESK S.R.L., Sat Palota nr.

75/A, camera 4, Jud. Bihor, ,
C O M U N A  S A N T A N D R E I
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)

reli

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270511;

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

clase:
7 Maşini şi masini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
8 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 cântărie, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import - export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitare
mărfuri-distribuţie; organizare de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02180
(151) 21.03.2011
(732) S.C. BUENO COMP S.R.L., B-dul.

Tomis nr. 55, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

bueno

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02152
(151) 17.03.2011
(732) S.C. TURKROM S.A., Calea

Munteniei DN2, Judeţul Vrancea,
620122, FOCSANI ROMANIA 

(540)

TURKROM

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02162
(151) 17.03.2011
(732) S.C. TRIA'S AMWAY S.R.L., Str.

Zboina Neagră nr. 8-10, bl. 91-95, sc.
4, ap. 133, sector 6, , 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)

FLORARIA Tria's

(591) Culori revendicate:verde, rosu, galben
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02169
(151) 17.03.2011
(732) CASTELLANO GIOSUE, Via

Viviani nr. 6m, Castellammare di
Stabia, , NAPOLI ITALIA 

(540)

Le Gaga TERRACE, RESTAUANT &
LOUNGE

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

270519; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02179
(151) 17.03.2011
(732) AVICOLA NEAMŢ S.R.L., Sat

Traian, nr. FN, jud. Bacău, , TRAIAN
ROMANIA 

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

(540)

AVICOLA NEAMT
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(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
albastru, bleu, negru 

(531) Clasificare Viena:030703; 090110;
260118; 290115;  

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

29 Carne, peşte, crustacee şi moluşte; 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.
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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02178
(151) 18.03.2011
(732) S.C. VIPER CONCEPT S.R.L.,

Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 2, ap.
62, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(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)

VIPER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02170
(151) 17.03.2011
(732) CASTELLANO GIOSUE, Via

Viviani nr. 6m, Castellammare di
Stabia, , NAPOLI ITALIA 

(540)

BAMBOO

(591) Culori revendicate:galben, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240901;

240916; 270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02171
(151) 17.03.2011
(732) S.C. SENIN S.R.L., DN 59

KM8+830, Judeţul Timiş, , CHISODA
ROMANIA 

(540)

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

41 Activităţi de organizare a expoziţiilor,
târgurilor şi congreselor; activităţi recreative
şi distractive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02177
(151) 17.03.2011
(732) DANCEANU RODICA, Calea

Văcăreşti nr. 276, bl. 63, sc. B, ap. 49,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BACIOIU GEORGETA ANETA,
B-dul. 1Mai nr. 13, bl. C2, sc. 1, ap.
22, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CB

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270524;  
(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 02172
(151) 17.03.2011
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

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

(540)

INTERFERONAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02173
(151) 17.03.2011
(732) S.C. PANEUROGAL S.R.L., DN 26

KM 8 Ferma Broiller 3-B3 Tarlaua 61
Parcela 837, Jud. Galaţi, 807325,
COMUNA VINATORI ROMANIA 

(540)

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

30 Produse de panificaţie (specialităţi de
panificaţie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02174
(151) 17.03.2011
(732) ENACHE GHEORGHE, Str. Mircea

cel Bătrân nr. 113, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

AVOSTAR

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
bleumarin, bleu, gri

 
(531) Clasificare Viena:260301; 260305;

260403; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02175
(151) 17.03.2011
(732) D G C  S E C U R I T Y  A N D

SURVEILLANCE S.R.L., B-dul
Tomis nr. 220, bl. TD 6, sc. B, et. 3,
ap. 19, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

DGC SECURITY SURVEILLANCE

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260119;

260121; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02176
(151) 17.03.2011
(732) S.C. OTI GENERAL TRADING

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

(540)

Necesar ieftin pentru buzunar!

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:090316; 110105;

110309; 110318; 110703; 110705;
110707; 130101; 190104; 190112;
270515; 290113;  

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

3 Substanţe pentru spălat, săpunuri;
parfumerie, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Lumânări.
6 Produse metalice necuprinse în alte clase.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, aparate de
ras.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
coacere, de refrigerare, de ventilare.
16 Hârtie pentru copt, cartoane şi dantele
pentru cofetărie, papetărie, adezivi (materiale
colante), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
20 Scobitori, beţe pentru frigărui, produse din
materiale plastice.
21 Bureţi, bureţi metalici, perii, sticlărie,

porţelan.
28 Jocuri, jucării; decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02153
(151) 17.03.2011
(732) GHITA PETRISOR BOGDAN, Bd.

Camil Ressu, nr. 9, bl. 58, sc. 4, et. 7,
ap. 162, sector 3, 031732,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

JUNIOR SPORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii al căror scop esenţial este
promovarea sportului în rândul tinerilor şi
copiilor; realizarea şi susţinerea unor proiecte
şi programe de promovare a sportului; editarea
şi distribuirea de materiale de informare
sportivă şi a unei publicaţii prin care se
promovează practicarea sportului.
36 Colectarea de fonduri în vederea stimulării
şi practicării activităţilor sportive în rândul
copiilor şi tinerilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de educaţie
sportivă a tinerilor

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI  MARCI nr. 3/2011/12

(210) M 2011 02155
(151) 17.03.2011
(732) S.C. SOFTRUST COMPUTERS

S.R.L., Str. Dorneasca nr. 16, bl. P58,
ap.  42,  sector 5,  051717,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPER VISION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografice, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri
acustice;automate de vânzare şi mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrarea a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02156
(151) 17.03.2011
(732) S.C. SOFTRUST COMPUTERS

S.R.L., Str. Dorneasca nr. 16, bl. P58,
ap. 42, sector 5, 051717, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

softrust computers

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografice, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri
acustice;automate de vânzare şi mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrarea a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
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45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02205
(151) 18.03.2011
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.

Piaţa Sf. Ştefan nr. 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)

BIROU DE MEDIATOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02221
(151) 18.03.2011
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DISENTERIUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02206
(151) 18.03.2011
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.

Piaţa Sf. Ştefan nr. 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)

MEDIATOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02207
(151) 18.03.2011
(732) S.C. ROMDIL PROD S.R.L., Str.

Europa nr. 25, Judeţul Maramureş,
430422, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

PETAL FRESH ORGANICS

(531) Clasificare Viena:020301; 190701;
200707;  

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

3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02222
(151) 18.03.2011
(732) S.C. LIAD IMPEX S.R.L., Şos.

Dudeşti-Pantelimon nr. 42, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Affinity

(591) Culori revendicate:negru, roşu

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

clase:
9 Rame de ochelari; ochelari de soare.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 09 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02208
(151) 18.03.2011
(732) ALBU MIHAI CATALIN, Str. Teliţa

nr. 21, bl. 122B, sc. B, et. 1, ap. 58,
sector 5, 051884, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OFFICE INSIGHTS

  
(531) Clasificare Viena:160317; 191325;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de psihologie, servicii de masaj,
servicii de aromaterapie, servicii de medicină
la distanţă. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02223
(151) 18.03.2011
(732) S.C. LIAD IMPEX S.R.L., Şos.

Dudeşti-Pantelimon nr. 42, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Pino

(591) Culori revendicate:negru, maro
deschis

  
(531) Clasificare Viena:050101; 050116;

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

clase:
9 Rame de ochelari; ochelari de soare.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 09 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02209
(151) 18.03.2011
(732) S.C. O.K. GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Cîrlibaba nr. 36, camera 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

O.K. GUARD SECURITY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montarea sistemelor
de alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electronice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video. 
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02197
(151) 18.03.2011
(732) S.C. ADACONI S.R.L., Str. Ciprian

Porumbescu nr. 14G, Jud. Hunedoara,
, HAŢEG ROMANIA 

(540)

DACO

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

290101;  
(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.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02213
(151) 18.03.2011
(732) S.C. PERFECT VISION S.R.L., Str.

Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 82,
corp A, 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)

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02210
(151) 18.03.2011
(732) MARGINEAN IOANA OTILIA,

Str. Trifoiului nr. 14, C3, et. 2, ap. 9,
Judeţul Cluj, 400478, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Crepes de Paris

(591) Culori revendicate:maro, bej

 (531) Clasificare Viena:070101; 070106;
270502; 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 cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02214
(151) 18.03.2011
(732) S.C. AMALT COM S.R.L., Str.

Drumul Potcoavei nr. 23A, judeţul
I l fov,  77190,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

AH AMBERY HALL Weddings,
Receptions & More

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

clase:
43 Restaurante; cazare temporară; servicii
oferite de persoane sau unităţi al căror scop
este acela de a prepara alimente şi băuturi
pentru consum, ca şi servicii de cazare şi masă
în hoteluri, pensiuni şi alte unităţi de cazare
temporară. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02211
(151) 18.03.2011
(732) S.C. QUALIA DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Sevastopol nr. 11, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

We are hunters. We hunt for strong and
intelligent minds.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de recrutare şi plasare a
forţei de muncă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02198
(151) 18.03.2011
(732) P E R S O A N A  F I Z I C A

AUTORIZATA TĂNĂSESCU
C I P R I A N - C H I R U R G I E
GENERALĂ, Calea Dumbrăvii nr.
30A, et. 1, ap. 1, Jud. Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)

PROCTO VEN CENTRU MEDICAL

(591) Culori revendicate:gri deschis
(pantone Cool Gray 1C), alb, albastru
deschis (pantone 2905C), albastru
închis (pantone 801C), albastru
(pantone 7455C), roşu (pantone
1795C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260201;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02224
(151) 18.03.2011
(732) S.C. ELIT PRODEXIM S.R.L., Str.

Dristor nr. 97-119, bl. 63, sc. 3, ap.
682, sector 3, 031535, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACCACIA

(591) Culori revendicate:auriu

  
(531) Clasificare Viena:050317; 050320;

270507; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ demagazine;
comercializare on-line; regruparea în avantajul
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terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02215
(151) 18.03.2011
(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)

Timp de calitate cu copilul tau
(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 02216
(151) 18.03.2011
(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)

Dezvolta increderea in sine a copilului
tau!

(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 02212
(151) 18.03.2011
(732) S.C. KD ASIALINK S.R.L., Calea

13 Septembrie nr.89, bl.81, sc.A, et.7,
ap.19, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Nanotap

  
(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; în mod
specific filtru de apă, instalaţii cu filtru pentru
purificarea apei, cutii cu filtru pentru
purificarea apei, truse de filtre pentru apă,
cartuşe de schimb pentru filtrele de apă, filtre
de apă, cartuşe de schimb pentru filtrele de
apă de uz domestic/comercial/industrial,
cartuşe de schimb pentru filtrele de apă pentru
tratarea apei/pentru instalaţii de tratare a apei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
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de birou
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02199
(151) 18.03.2011
(732) S.C. BIG SHOP FASHION S.R.L.,

Str. Macului nr. 1, Jud. Ilfov, ,
CORBEANCA 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)

BIG SHOP

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02200
(151) 18.03.2011
(732) S.C. BIG SHOP FASHION S.R.L.,

Str. Macului nr. 1, Jud. Ilfov, ,
CORBEANCA 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)

BSD denim tradition since ever

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260119;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02217
(151) 23.03.2011
(732) S.C. ALSACIAN GROUP S.R.L.,

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

(540)

Dobrogea Noua

  
(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.
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 02183
(151) 18.03.2011
(732) S.C. ALTO SYNCRO GRUP S.R.L.,

Str. G-ral Av. A. Popovici nr. 8m,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AltAvia Detailing

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

37 Reparaţii auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02226
(151) 18.03.2011
(732) SITA ADRIAN, Str. Aleea

Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc.3, et. 4,
ap. 104, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

codeSphere Software Solutions

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270509;

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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02184
(151) 18.03.2011
(732) S.C. ALTO SYNCRO GRUP S.R.L.,

Str. G-ral Av. A. Popovici nr. 8m,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AltAvia Rent a car

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Închirieri auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02202
(151) 18.03.2011
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.

Piaţa Sf. Ştefan nr. 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)

SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA
DE MEDIATORI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02191
(151) 18.03.2011
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(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)

GUSTUL PUTERNIC ŞI AMĂRUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02203
(151) 18.03.2011
(732) CONSILIUL DE MEDIERE, Str.

Piaţa Sf. Ştefan nr. 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)

BIROU DE MEDIATORI ASOCIATI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02185
(151) 18.03.2011
(732) CABINET INDIVIDUAL DE

PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Ion
Tuculescu nr. 37, bl. O7, sc. B, ap. 29,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CABINET RALUCA ARDELEANU.
EXPERIENŢĂ PASIUNE ENTUZIASM
C O N S I L I E R E  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ

  
(531) Clasificare Viena:261107; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 02186
(151) 18.03.2011
(732) S.C. Q BIS CONSULT S.R.L., Str.

Armand Călinescu nr. 7, et. 6, ap. 26,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGENDA CRM

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

clase:
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02187
(151) 18.03.2011
(732) S.C. Q BIS CONSULT S.R.L., Str.

Armand Călinescu nr. 7, et. 6, ap. 26,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGENDA ETMS

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

clase:
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02188
(151) 18.03.2011
(732) S.C. Q BIS CONSULT S.R.L., Str.

Armand Călinescu nr. 7, et. 6, ap. 26,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGENDA ONLINE

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

clase:
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02218
(151) 18.03.2011
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MEDICAL UPDATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte

clase); caracter tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 02192
(151) 18.03.2011
(732) FORD MOTOR COMPANY, The

American Road, , DEARBORN
S.U.A. MICHIGAN

(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)

START MORE THAN A CAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02219
(151) 18.03.2011
(732) SLAVI GHEORGHIEV, Calea

Călăraşi nr. 172, bl. 57, et. 3, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

UPDATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte

clase); caracter tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 02189
(151) 18.03.2011
(732) S.C. ALETHEIA S.A., Str. Mihai

E m i n e s c u  n r .  4 ,  j u d e ţ u l
Bistriţa-Năsăud, 420058, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

ALETHEIA societate pe acţiuni

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270521;  
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(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.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02190
(151) 18.03.2011
(732) AGOSTON GYOZO, nr. 511 a,

j u d e ţ u l  M u r e ş ,  5 4 7 2 1 7 ,
DUMBRAVIOARA ROMANIA 

(540)

PLATOUL CORNEŞTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Alimentaţie publică şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02227
(151) 18.03.2011
(732) SITA ADRIAN, Str. Aleea

Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc.3, et. 4,
ap. 104, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

leaf

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270514;

290103;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02228
(151) 18.03.2011
(732) S . C .  L E A R N I N G  P R O

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Frigului nr.8, ap.3, sector 4,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LearningPro your knowledge journey

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
376C), negru

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02220
(151) 18.03.2011
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

272, bl. 16, sc. C, et. 3, ap. 71, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DISSENTEN

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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 02201
(151) 18.03.2011
(732) ZLOTEA MIRELA, Str. Vlaicu

Vodă nr. 14, bl. V66, sc. 3, ap. 37,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
7472C, 802C, 7479C, 375C,3385C,),
galben (pantone 1235C), portocaliu
(1585C), roşu (pantone 172C),
ciclamen (pantone 214C), violet
(pantone 238C), mov (pantone
2592C), bleu (pantone 319C), albastru
(pantone 298C, 7459C) 

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020116;

020123; 260416; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02196
(151) 18.03.2011
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, St. James Court, Great
Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, ,  BRISTOL
REGATUL UNIT 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

ziua se schimba cu orange

(591) Culori revendicate:negru, alb,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice pentru comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; aparate şi instrumente pentru
comunicaţii şi telecomunicaţii; aparate şi
instrumente electrice şi electronice pentru
procesarea, înregistrarea, depozitarea,
transmiterea, extragerea sau recepţionarea
datelor; aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, amplificarea sau
reproducerea sunetului, imaginilor,
informaţiilor sau datelor codificate; camere de
filmat; aparate de fotografiat, aparate,
instrumente şi echipamente de filmat; aparate,
instrumente şi echipamente de prelucrare a
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imaginilor; aparate şi instrumente de
televiziune şi radio; transmiţătoare şi
receptoare pentru difuzare de telecomunicaţii,
radio şi televiziune; aparate pentru acces la
programe difuzate sau transmise; holograme;
calculatoare; echipamente periferice pentru
calculatoare; circuite electronice programate
purtătoare de date; programe de calculator;
softuri de calculator; discuri, casete şi cabluri,
toate fiind purtătoare magnetice de date;
carduri magnetice neînregistrate şi
preînregistrate; carduri de date; carduri de
memorie; carduri smart; carduri conţinând
microprocesoare; carduri de circuite integrate;
carduri electronice de identificare; carduri de
telefoane; carduri de credit de telefoane;
carduri de credit; carduri de debit; carduri
pentru jocuri electronice create pentru a fi
utilizate cu telefoanele; unităţi CD-ROM;
purtătoare magnetice, digitale şi optice de
date; medii magnetice, digitale şi optice de
înregistrare şi stocare de date (neînregistrate şi
preînregistrate); softuri de calculator furnizate
de pe Internet; publicaţii electronice
(descărarcabile) furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe Internet; soft de
calculator şi aparate de telecomunicaţii
(inclusiv modemuri) pentru a permite
conectarea la baze de date, la reţele de arii
locale şi la Internet; soft de calculator pentru
permiterea serviciilor de teleconferinţă,
videoconferinţă şi videofon; soft de calculator
pentru permiterea căutării şi recuperării de
date; softuri de calculator pentru accesarea de
baze de date, servicii de telecomunicaţii,
reţele de calculator şi forumuri electronice;
soft de jocuri de calculator; muzică digitală
(descarcabilă) furnizată de la o bază de date
computerizată sau de pe Internet; muzică
digitală (descarcabilă) furnizată de pe
web-site-uri de Internet MP3; dispozitive
pentru redarea de muzică recepţionată de pe
Internet; aparate de redare MP3; programe de
fotografii, de poze, de grafică, de sunete

sincron; de filme, de programe video şi
audiovizuale (descărcabile) furnizate on-line
sau de Ia baze de date de calculator sau de pe
Internet sau de pe site-uri de Internet; aparate
şi instrumente de monitorizare de la distanţă;
soft de calculator folosite în monitorizarea de
la distanţă; transmiţătoare şi receptoare prin
satelit; sateliţi de telecomunicaţii şi difuzare;
semnale de radio telefon şi suporturi de
telefon; sârme şi cabluri electrice; cabluri
optice; sârme de rezistenţă; electrozi; sisteme
şi instalaţii de telecomunicaţii; terminale
pentru reţele de telefon; întrerupătoare de
telefon; aparate de semnal imput de
telecomunicaţii, de stocare, de conversie şi de
procesare; echipament de telefon; echipament
pentru telefoane fixe, transportabile, mobile,
hands-free sau activate de voce; terminale
multimedia; terminale interactive pentru
afişarea şi comandarea de produse şi servicii;
aparate şi instrumente de paging, de
radio-pager şi de radio-telefon; telefoane,
telefoane mobile şi handsets pentru telefoane;
maşini de fax; aparate de asistenţă personală
digitală (pda-uri); notepaduri electronice;
notebookuri electronice; tablete electronice;
unităţi portabile electronice pentru primirea
fără fir, stocare şi/sau transmiterea de date şi
de mesaje; dispozitive mobile electronice care
permit utilizatorului să urmărească sau să
gestionezeinformaţii personale; accesorii
pentru telefoane şi pentru handsets de
telefoane; adaptoare pentru a fi folosite cu
telefoane; încărcătoare de baterie de folosire
cu telefoane; unităţi încorporând un difuzor
montate în birou sau în automobil pentru a
permite unui handsets de telefon să fie folosit
hands-free; suporturi pentru handsets de
telefon montate în automobile; huse şi cutii
adaptate special pentru păstrarea sau
transportul telefoanelor portabile şi
echipamentelor şi accesoriilor de telefoane;
agende personale computerizate; antene;
baterii; microprocesoare; tastaturi; modemuri;
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calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice de navigare, de
localizare şi de poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât
monitorizarea în vivo); aparate şi instrumente
radio; aparate şi instrumente electrice de
control, de testare (altfel decât de testare în
vivo), de semnalizare, de verificare
(supraveghere) şi de educare; aparate şi
instrumente optice şi electro-optice; filme
video; aparate şi echipamente audiovizuale;
aparate şi echipamente de jocuri electronice;
accesorii şi echipamente periferice electrice şi
electronice destinate şi adaptate pentru
utilizarea la calculatoare, aparatură
audiovizuală şi echipamente şi aparatură
pentru jocuri electronice; părţi şi fitinguri
pentru toate produsele de mai sus.
35 Publicitate; promovarea afacerilor;
management al afacerilor; administrarea
afacerilor; organizarea şi managementul
afacerilor stimulative şi planuri de loialitate;
servicii de informare a afacerilor; prelucrarea
administrativa şi organizarea serviciilor de
comenzi de poştă; organizarea de prezentari în
afaceri; servicii de cercetare şi de
supraveghere de afaceri; servicii de
previzionare în afaceri; servicii de furnizare
de afaceri, de birou şi secretarial; servicii de
ştiri şi de articole de afaceri curente şi
informaţii; organizarea şi conducerea de
expoziţii în scopuri de business; servicii de
retail; aducerea împreuna, pentru beneficiul
altora, a unei varietăţi de produse (excluzând
transportul acestora), permiţându-le clienţilor
să vadă şi să cumpere convenabil aceste
produse; toate cele menţionate mai sus
furnizate on-line de la o bază de date de
calculator sau via Internet sau furnizată prin
alte mijloace; aducerea împreună, pentru
beneficiul altora, a unei varietăţi de produse
de telecomunicaţii, de calcul, electronice şi
electrice, părţi, fitinguri şi accesorii pentru

produsele de mai sus, carduri de date,
dispozitive şi echipamente de securitate,
haine, încălţăminte acoperăminte de cap,
accesorii, textile, lenjerie pentru uz caznic,
bagaje şi genţi, materiale imprimate şi de
papetărie, obiecte pentru cadouri, jucării,
echipamente pentru jocuri şi sport, bijuterii,
instrumente orologice, echipamente şi
ustensile pentru gospodărie, mobilă,aparate
casnice, produse cosmetice si de uz personal,
produse generale care se găsesc în farmacii,
produse de curăţare, produse de îngrijire a
sănătăţii, alimente pentru uz uman şi produse
de aprozar, băuturi permiţându-le clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste bunuri; licitând pe
internet, servicii de administrare de business
pentru procesarea vânzărilor făcute pe
internet; servicii de publicitate pentru
promovarea comerţului electronic; funizarea
de informaţii si sfaturi cu privire la
aprovizionarea şi promovarea mărfurilor şi
selecţia şi afişarea produselor; furnizarea de
informaţi şi sfaturi pentru potenţialii
cumpărtori de mărfuri şi de produse;
compilarea şi transcrierea de date, compilarea
advertismentelor pentru folosire ca pagini web
pe internet; compilarea de directoare pentru
publicare pe internet; furnizarea de spaţiu pe
site-uri web pentru publicitate a produselor şi
serviciilor, servicii de baze de date şi de
prelucrare a datelor; servicii de răspundere la
telefoan şi de manevrare a mesajelor; operare
de centre de apel telefonic; operare a centrelor
de monitorizare la distanţă; servicii de
management de date şi de inventariere.
36 Asigurări, afaceri financiare, afaceri
montare, asigurarea şi finanţarea aparatelor de
telcomunicaţii, a sistemelor şi instalaţiilor;
furnizarea de facilitate şi servicii de carduri de
credite; servicii de furnizare de transfer
electronic de fonduri şi de facilitate de
tranzacţii on-line; servicii financiare; servicii
bancare; servicii de investiţii şi management
al fondurilor; administrareafondurilor şi a
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investiţiilor; servicii financiare computerizate;
servicii de furnizare de evaluare on-line;
afaceri imobiliare; management al proprietăţii
imobiliare şi informare şi sfat cu privire la
cele menţionate mai sus; furnizare de
informaţii financiare; cotaţii la bursă; servicii
de informare privind valori şi acţiuni; brokeraj
de valori si obligaţiuni; activităţi de strângere
de fonduri; activităţi de colectări de caritate,
de organizare de colectări şi organizare de
strângere de fonduri; sponsorizări financiare;
servicii de reduceri; servicii de informare şi
sfaturi legate de asigurări, afaceri financiare,
afaceri montare, banking de acasă şi prin
internet, informări privind valorile şi acţiunile,
brokeraj de valori şi obligaţiuni, furnizate
on-line de la o bază de date de calculator sau
de pe internet.
37 Instalarea, întreţinerea şi repararea
aparatelor şi a sistemelor de telecomunicaţii,
a telefoanelor, a telefoanelor mobile şi a
handseturilor de telefoane, a aparatelor de
paging, a aparatelor de radio paging, a
aparatelor de radio telefon, a calculatoarelor şi
a  o rgan iza toa re lo r  pe r sona l e ,  a
hardware-ur i lor  de ca lcula tor ,  a
transmiţătoarelor şi receptoarelor prin satelit;
servicii de informare, de consiliere şi
consutanţă legate de toate cele mai sus
furnizate on-line de la o bază de date de
calculator sau de pe internet sau furnizată prin
alte mijoace; servicii de informare şi
consultanţă legate de construcţia de case;
întreţinerea şi repararea tuturor celor furnizate
prin intermediul unui link de telcomunicaţii;
servicii de informare şi consultanţă legate de
întreţinerea şi repararea autovehiculelor toate
furnizate printr-un link de telcomunicaţii;
servicii de informare legate de reparare sau
instalare, furnizate on-line de la o bază de date
sau de pe internet.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobilă, fax, telex, colectării şi transmiterii de

mesaje, radio-paging, redirecţionarea
apelurilor, robot telefonic, informaţii abonaţi,
şi poştei electronice; transmiterea, expedierea
şi recepţia de sunete, date, imagini, muzică şi
informaţii; servicii de furnizare a mesajelor
electronice; servicii de informaţii on-line
referitoare la telecomunicaţii; servicii privind
schimbul reciproc de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; servicii de comunicaţii
prin satelit; servicii de difuzare; difuzarea sau
transmiterea de programe radio sau tv şi
programelor de film, programe de
teleshopping şi webshopping; servicii de
video-text, teletext şi video-date; difuzarea
expedierea de conţinut multimedia prin reţele
de comunicaţii electronice; servicii de mesaje
video; servicii de video-conferinţe; servicii de
video-telefonie; telecomunicarea de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe pentru
calculatoare şi oricare alte date; furnizarea
accesului utilizatorului la Internet; furnizarea
de conexiunii sau link-uri de telecomunicaţii
la Internet sau la baze de date; furnizarea de
acces a utilizatorului la Internet (provider de
servicii); furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţie şi chat-rooms;
furnizarea accesului la web-site-uri de muzică
digitală pe Internet; furnizarea accesului la
web-site-uri MP3 pe Internet; furnizarea de
muzică digitală prin telecomunicaţii;
furnizarea de acces la infrastructuri pentru alţi
operatori; operarea şi furnizarea de motoare de
căutare; servicii de acces la telecomunicaţii;
transmitere de mesaje şi imagini asistate de
calculator; comunicaţii prin calculatoare;
servicii de agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri
şi informaţii privind afacerile curente;
angajarea, leasingul sau închirierea al
aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau
componentelor pentru utilizarea în furnizarea
serviciilor de mai sus; servicii de consiliere,
informare şi consultanţă în legătură cu toate
cele de mai sus.
39 Strângerea, depozitarea şi livrarea de
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produse; servicii de organizare şi conducere
curierat de corespondenţă; ambalarea si
împachetarea de produse; aranjamente privind
transportul şi călătoriei; rezervarea de servicii
de călătorie; servicii de informare şi
consultanţă privind transportul şi călătoria;
aranjarea călătoriei şi informaţii privind
acestea, toate furnizate on-line de la o bază de
date de calculator sau de pe internet;
furnizarea de închirieri, de cumpărări şi de
aranjamente de parcare auto inclusiv rezervări
furnizate printr-un link de telecomunicaţii;
servicii de charter de vehicule; servicii de
comparare şi informare a preţului şi
specificaţilor automobilelor furnizate prin
mijloace de telecomunicaţii; servicii de
informare privid traficul; furnizarea de sfaturi
şi informaţii cu privire la toate serviciile de
mai sus.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, divertisment,
evenimente sportive şi cultural furnizate
on-line de la o bază de date de calculator sau
de pe Internet sau furnizate prin alte mijloace;
servicii de jocuri electronice furnizate de la o
bază de date de calculator sau prin intermediul
Internetului; servicii de închirieri video şi
audio; servicii de divertisment radio şi
televiziune; producţie de filme, de programe
radio şi televiziune şi de programe
teleshopping şi de cumpărare de pe Internet;
organizarea de jocuri şi concursuri; furnizarea
de publicaţii electronice on-line; publicarea de
cărţi şi reviste electronice on-line; publicarea
de texte în format electronic sau altfel; servicii
de publicare şi producţie pentru media audio
şi/sau vizuală; servicii de expoziţii; furnizarea
de acces on-line la expoziţii şi servicii de
expoziţii; servicii de programe de ştiri pentru
transmitere de-a lungul Internetul;
organizarera şi conducerea de conferinţe,
seminarii, simpozioane, tutorial, grupuri de
lucru, cursuri, conferinţe şi expoziţii; cursuri

şi sesiuni de învăţare sau instruire interactiva
şi la distanţă furnizate on-line printr-o legătură
de telecomunicaţii sau reţea de calculator sau
furnizate prin alte mijloace; servicii de
traducere; servicii de galerie de artă furnizate
on-line printr-o legătură de telecomunicaţii;
servicii de jocuri; servicii de club; servicii de
rezervare şi comandă de bilete pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii de bibliotecă electronică
pentru oferirea de informaţii electronice
(inclusiv arhive de informaţii) în formă de
texte electronice, informaţii şi date audio
si/sau video, jocuri şi amuzamente electronice;
furnizarea şi organizarea de conferinţe,
grupuri de discuţii şi chat rooms electronice;
furnizarea de muzică digitala (nedescarcabilă)
de pe Internet; furnizarea de muzică digitală
(nedescarcabilă) de pe site-uri de Internet
MP3; furnizarea de programe de fotografii, de
poze, de grafică, de sunete sincron, de filme,
de programe video şi audio-vizuale
(nedescărcabile) on-line sau de la baze de date
de calculator sau de pe Internet sau de pe
pagini de Internet; servicii de fotografii;
furnizarea de informaţii şi sfaturi în legătură
cu toate serviciile de mai sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice şi
cercetare şi design aferente acestora; servicii
de cercetare de laborator; management al
cercetării, design-lui şi al proiectelor de
cercetare; cercetare de proiect, design şi
dezvoltare; cercetare tehnică; servicii de
cercetare, de design şi de dezvoltare legate de
calculatoare, de programe de calculator, de
sisteme de calculator, de soluţii de aplicaţii de
software de calculator, de sisteme de
procesare de date, de management de date, de
sisteme computerizate de procesare a
informaţiei, de servicii de comunicaţii, de
soluţii de comunicaţii, de aplicaţii de
comunicaţii, de interfeţe de sisteme de
comunicaţii şi reţele şi furnizare de
consultanţă tehnică, informare şi sfaturi
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referitoare la cele de mai sus; testare tehnică;
testare industrială; pregătirea de rapoarte şi
studii tehnice, servicii de calculator,
actualizarea şi proiectarea de hardware de
calculator; întreţinerea, actualizarea si
design-ul firmware-ului de calculator,
software-ului de calculator şi programului de
calculator; servicii de programare de
calculator; pregătirea şi furnizarea de
informaţii referitoare la calculatoare şi
facilitate de reţele de calculator; servicii de
sfaturi tehnice şi de consultaţii în domeniul
t e h n o l o g i e i  i n f o r m a ţ i e i  ş i  a l
telecomunicaţiilor; proiectarea şi dezvoltarea
de sisteme de calculator şi de sisteme si
echipamente de telecomunicaţii; servicii de
management al calculatoarelor; servicii
operaţionale de suport pentru reţele de
calculator pentru reţele de telecomunicaţii şi
pentru reţele de transmitere de date; servicii
on-line de calculatoare, servicii de programare
oferite on-line; furnizarea de acces la o reţea
electronică on-line pentru primirea de
informaţii, închirierea de calculatoare;
designul, desenarea şi scrierea solicitate, toate
pentru alcătuirea paginilor de site-uri web pe
internet; servicii de creaţie de imagine virtuale
şi interactive; crearea, operarea şi menţinerea
bazelor de date, a intranet-urilor şi a site-urilor
web; găzduirea siteurilor web ale altora;
instalarea şi menţinerea de software-uri de
calculator; leasing de timp de acces la o bază
de date de calculator; leasing de timp de acces
la forumuri de calculator în cadrul cărora se
folosesc note şi mesaje şi la reţele de
calculator; servicii de furnizare de servis pe
Internet [ISP]; compilarea, crearea şi
menţinerea de registru de nume de domenii;
crearea, operarea şi menţinerea de site-uri
web, pagini web şi portaluri pentru logare de
text, de imagini şi de muzică furnizate fie prin
calculatoare fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi de servicii de
consiliere on-line dintr-o bază de date de

calculator sau prin Internet; prognoza vremii;
servicii de informare privind vremea; servicii
de design interior; servicii de informare si de
consiliere în legătură cu toate serviciile
menţionate mai sus.
44 Servicii de monitorizare, consultanţă,
informare şi sfatuire privind asistenţa
medicală, starea de bine medicală şi personală;
servicii de ajutor medical şi de asistenţă
medicală; servicii de monitorizare şi asistenţă
de urgenţă în domeniile medical şi asistenţă
medicală; servicii de informare şi consiliere
farmaceutică; servicii de informare şi
consiliere în domeniul veterinar şi a îngrijirii
animalelor de casă; servicii de consultanţă,
informare şi consiliere privind înfrumuseţarea;
servicii de informare şi consiliere pentru
design-ul grădinii şi pentru grădinărit;
furnizarea de informaţii şi sfaturi pentru
conştientizarea problemelor de mediu;
informare şi consiliere cu privire la nutriţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02229
(151) 18.03.2011
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202 B,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA 

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

(540)

renovis pricepuţi în renovări
(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone

021C), albastru (Pantone 286C)
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(531) Clasificare Viena:140723; 270524;
290112;  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02193
(151) 21.03.2011
(732) POPA DANIELA, Bd. Sandu Ioniţă

Sturza, nr. 69, jud. Bacău, , BACĂU
ROMANIA 

(540)

Sf.Spiridon

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:241321; 241324;

270502; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; dezinfectante;
produse pentru îndepărtarea insectelor.
8 Aparate de ras.
29 Extracte din fructe şi legume conservate.
30 Ceai.
32 Băuturi din fructe şi sucuri de fructe.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02204
(151) 18.03.2011
(732) ZLOTEA MIRELA, Str. Vlaicu

Vodă nr. 14, bl. V66, sc. 3, ap. 37,
sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

take-away trenta pizza vino aici! comandă
pizza la pachet

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7473C,802C,7479C,375C,3385C),
galben (pantone 1235C9, portocaliu
(pantone 1585C), roşu (pantone
172C), ciclamen (pantone 214C),
violet (pantone 238C(, mov (pantone
2592C), bleu (pantone 319C), albastru
(pantone 298C, 7459C)

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

260418; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie

şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02194
(151) 18.03.2011
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) ANDRA MUŞATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
Str. Drumul Taberei nr.71, bl.TD42,
sc.1, et.4, ap.28, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

LIBERADOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02195
(151) 18.03.2011
(732) S.C. ADACONI S.R.L., Str. Ciprian

Porumbescu nr. 14G, Jud. Hunedoara,
, HAŢEG ROMANIA 

(540)

ECADA

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260301; 261109;

270507; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02154
(151) 17.03.2011
(732) KHALIL SAAD, Str. Serdarului nr. 7,

bl. 46A, etaj 10, ap. 22, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

seranit GRESIE PORŢELANATA

(591) Culori revendicate:vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:260403; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; import; regruparea în avantajul
terţilor a materialelor de construcţie (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare
mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02249
(151) 21.03.2011
(732) ONG CONSILIUL TINERETULUI

MAGHIAR DIN ROMANIA -
MAGYAR IFJUSAGI TANACS
(MIT), Str. Moţilor nr. 84, Judeţul
Cluj, 400370, CLUJ NAPOCA
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)

TUSVANYOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02248
(151) 21.03.2011
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, ,

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SIRULAX

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

5 Preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02250
(151) 21.03.2011
(732) S.C. J.B.E. MANAGEMENT

CONSULTANCY AND INVEST
S.R.L., Str. Bucovina nr. 83, bl. BC
83, sc. A, et. 6, ap. 61, Judeţul Argeş,
, PITEŞTI 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)

fereastra unica

(591) Culori revendicate:bleu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI  MARCI nr. 3/2011/12

sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; operaţiuni de
leasing.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02251
(151) 21.03.2011
(732) ONG CONSILIUL TINERETULUI

MAGHIAR DIN ROMANIA -
MAGYAR IFJUSAGI TANACS
(MIT), Str. Moţilor nr. 84, Judeţul
Cluj, 400370, CLUJ NAPOCA
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)

BALVANYOSI NYARI
SZABADEGYETEM ES DIAKTABOR

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

  
(531) Clasificare Viena:011524; 260101;

270510; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02230
(151) 21.03.2011
(732) FUNDATIA HORIA RUSU, Str.

Poenari nr. 2, bl. 12, ap. 46, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SPUNE ŞI TU ! www.spunesitu.ro

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:020523; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
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excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02231
(151) 21.03.2011
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:110302; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Dozatoare; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise.
20 Recipiente din material plastic.
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 02232
(151) 21.03.2011
(732) S.C. COM DIVERS LOGISTIC

S.R.L., Str. Fraţii Goleşti bl. S7B, et.
P, judeţul Argeş, 110174, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

CDL COM DIVERS LOGISTIC

(591) Culori revendicate:roşu, grena, alb
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 (531) Clasificare Viena:270502; 270519;
290113;  

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

12 Piese auto; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din domeniu (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export; administraţie comercială;
lucrări de birou; inclusiv administrare
business.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; transport intern şi international;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; organizare de călătorii; casă
de expediţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02233
(151) 21.03.2011
(732) S.C. URBAN INVEST S.R.L., Str.

Târnavei nr. 9, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

URBAN invest proiecte cu final fericit

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:060104; 270511;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02236
(151) 21.03.2011
(732) COMFORTMAX PRODUCTION

S.R.L., Str. Nicolae Pascu nr. 3, bl.
7B, sc. 2, ap. 37, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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COMFORTEX production Confortul
dumneavoastră stă în puterea noastră!

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270515;

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
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 02234
(151) 21.03.2011
(732) CORDUBAN PETRU MARIAN,

Str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 14,
j u d e ţ u l  S u c e a v a ,  7 2 5 1 0 0 ,
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
ROMANIA 

(540)

MG Diagnostic

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

5 Reactivi chimici de uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02252
(151) 21.03.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

I.M.M.Targ pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii

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

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270509;

270524; 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 şi educative. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02235
(151) 21.03.2011
(732) S.C. EDITURA UNIVERSITARA

S.R.L., Bd. N. Bălcescu nr. 27-33, bl.
UNIC, sc. B, et. 4, ap. 38, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDITURA UNIVERSITARĂ

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030719; 200103;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; editarea de cărţi destinate
în special cadrelor didactice şi studenţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02253
(151) 21.03.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

KIDEX Cel mai vesel târg, pentru tine şi
copilul tău!

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, verde, roşu, albastru
deschis

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270509;

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

clase:
35 Organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare. 
41 Organizarea de expoziţii cu caracter
cultural, seminarii, simpozioane; servicii de
publicitate şi publicare on-line. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02238
(151) 21.03.2011
(732) MOCANU LAURENTIU MARIAN,

Bd. Tineretului nr. 41, bl. 52, sc. A,
ap. 28, etaj 6, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WHO
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(531) Clasificare Viena:030717; 241725;
270502; 270508;  

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
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 02254
(151) 21.03.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

MULTIMEDIA - Expoziţie pentru
audio-vizual, tiopografii, edituri şi
publicitate

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

  
(531) Clasificare Viena:160125; 180321;

290115;  

(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 şi educative. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02261
(151) 21.03.2011
(732) FUTUVER CONSULTING,S.L.,

Edificio Futuver, Jimena Fdez. de la
Vega, 55, Parque Cientifico
Tecnologico,  33203, GIJON
(ASTURIAS) SPANIA 

(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)

futuver

(591) Culori revendicate:albastru, verde

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02242
(151) 21.03.2011
(732) CREŢU VASILE, Sat Preluca, Jud.

Neam ţ ,  617305 ,  COMUNA
PÂNGĂRAŢI ROMANIA 

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

(540)

NORD ARIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, produse din lemn (necuprinse în
alte clase).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02239
(151) 21.03.2011
(732) MOCANU LAURENTIU MARIAN,

Bd. Tineretului nr. 41, bl. 52, sc. A,
ap. 28, etaj 6, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GuessWho

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02255
(151) 21.03.2011
(732) G E N E R A L  N U T R I T I O N

INVESTMENT COMPANY, 1002
South 63rd Avenue at Buckeye,,
85043, PHOENIX S.U.A. ARIZONA

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

(540)

HERBAL PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive şi suplimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02262
(151) 21.03.2011
(732) CADBURY IRELAND LIMITED,

Malahide Road, Coolock, , DUBLIN
5 IRLANDA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:080123; 241517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Produse de cofetărie ne-medicamentoase;
produse de cofetărie pe bază de zahăr.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02256
(151) 21.03.2011
(732) G E N E R A L  N U T R I T I O N

INVESTMENT COMPANY, 1002
South 63rd Avenue at Buckeye,,
85043, PHOENIX S.U.A. ARIZONA

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

(540)

GNC GENERAL NUTRITION
CENTERS

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

35 Servicii de vânzări cu amănuntul în
domeniul de produse alimentare de sănătate,
suplimente dietetice, suplimente nutritive,
ierburi, vitamine, produse pentru nutriţie
sport, produse şi îmbrăcăminte pentru fitness,
cosmetice, îngrijire corporală, produse de
exerciţii şi de diagnostic sau produse de
aromoterapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02244
(151) 21.03.2011
(732) S.C. PRO INVEST S.R.L., P-ţa

Voievozilor nr. 16, bl. C3, sc. C, et. 3,
ap. 11, Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:040502; 040504;

180121; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
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extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, ţevi flexibile nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02263
(151) 21.03.2011
(732) S.C. BIAPLANT COSMETICS

S.R.L., Str. Cornatel nr. 15, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:100307;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02257
(151) 21.03.2011
(732) G E N E R A L  N U T R I T I O N

INVESTMENT COMPANY, 1002
South 63rd Avenue at Buckeye,,
85043, PHOENIX S.U.A. ARIZONA

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

(540)

MEGA MEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive şi suplimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02240
(151) 21.03.2011
(732) BARNEATA DAMIAN, Str.

Pargarilor nr. 43, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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TARAF CLEANTE

(591) Culori revendicate:auriu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:220115; 220116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02245
(151) 21.03.2011
(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)

(531) Clasificare Viena:190707; 190717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Ambalaj pentru îmbuteliere apă de masă
gazoasă (sifon), bere (rezervoare de apă sub
presiune). 
21 Butelie pet cu cap sifon, pentru ambalarea,
păstrarea şi transportul produselor din clasa
32, în special a apei de masă gazoasă (sifon);
ambalaje pentru îmbuteliat apă de masă
gazoasă (sifon), bere (sifoane pentru ape
minerale, recipiente pentru băut).
32 Apă de masă gazoasă (sifon) şi alte băuturi
nealcoolice; produse pentru fabricarea apelor
gazoase; ape minerale şi gazoase; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor; băuturi
răcoritoare nealcoolice, producţia de ape
minerale şi alte ape imbuteliate.
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;
lant de magazine.
39 Transportul, ambalarea; depozitarea şi
distribuirea produselor cuprinse în clasa 32;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02264
(151) 21.03.2011
(732) S.C. AGROLI GROUP S.R.L.,

Aleea Combinatului nr. 486, jud.
Dâmboviţa, , CREVEDIA ROMANIA

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

(540)

La Ferma Gourmet Ştii ce mănânci

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020115; 270511;

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 02246
(151) 22.03.2011
(732) MED.CO (Medical Company)

S.R.L., Str. Teliu nr. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

medco

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260118;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri;
organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02265
(151) 21.03.2011
(732) S.C. ALESTO DIVERS S.R.L., Str.

Pecetei nr. 5, bl. 17, sc. A, et. 3, ap.
14, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PHONE XPERT ACCESSORIES

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comercializarea de
telefoane mobile şi accesorii; vânzarea cu
amănuntul a telefoanelor mobile, a
accesoriilor şi a soluţiilor de internet,
respectiv abonamentele de internet,
modemuri, laptopuri, abonamente la servicii
de telecomunicaţii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02258
(151) 21.03.2011
(732) G E N E R A L  N U T R I T I O N

INVESTMENT COMPANY, 1002
South 63rd Avenue at Buckeye,,
85043, PHOENIX S.U.A. ARIZONA

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

(540)

PRO PERFORMANCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive şi suplimente dietetice.
29 Proteina pentru consum uman; produse din
lapte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02259
(151) 21.03.2011
(732) G E N E R A L  N U T R I T I O N

INVESTMENT COMPANY, 1002
South 63rd Avenue at Buckeye,,
85043, PHOENIX S.U.A. ARIZONA

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

(540)

WOMEN' S ULTRA MEGA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Suplimente nutritive şi suplimente dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02266
(151) 21.03.2011
(732) MERTICARIU MIRCEA, Calea

Mărăşeşti nr. 191, sc. A, ap. 18, jud.
Bacău, 600078, BACĂU ROMANIA

(540)

ZIARUL DE GARDĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ziare; reviste (periodice); publicaţii;
tipărituri; afişe; calendare; albume; periodice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02247
(151) 23.03.2011
(732) PUBLI MEDIA MARKETING

S.R.L., Str. Valea Parcului nr. 42B,
corp B, Jud. Ilfov, , MOGOŞOAIA
ROMANIA 

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

(540)

mister PORKIS

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02260
(151) 21.03.2011
(732) SANYO SPECIAL STEEL CO.,

LTD, Aza Ichimonji, Nakashima,
Shikama-ku, Himeji-shi, 3007,
HYOGO JAPONIA 

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

(540)

SANYO SPECIAL STEEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Aliaje din metale comune; metale
anti-fricţiune; rulmenţi din metal; bolţuri din
metal; borne din metal pentru cabluri; legături
din metal; recipiente din metal; lupe
(metalurgie); zăvoare pentru încuietori;
buloane din metal; otel turnat, matriţat, topit,
forjat şi piese din acesta; cermet;
mulaje/matriţe pentru turnare la rece; metale
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comune în formă de foi, bare/tije/vergele,
şi/sau bloc/lingou/lamele; metale comune în
forma de pudră, tuburi sau/şi ţevi; bare din
metal; fier neforjat sau semi-forjat; fire/sârmă
din  f ie r ;  ob iec te  de  fe roner ie ;
distribuitoare/colectoare/coliere din metal
pentru conducte de ţevi de transport fluide la
distanţă; aliaje din metal pentru manufacturare
ulterioară; articole de feronerie, cum ar fi
arcuri, scripeţi, piuliţe, bucşe, şaibe; suprafeţe
metalice pentru pulverizare; nichel; conducte
de presiune; bolţuri asigurate cu cui spintecat;
ş t i f t u r i  p e n t r u  r o ţ i ;
bolţuri/dibluri/dornuri/buloane/ştifturi/pivoţi
/cuie (ca articole de feronerie); ţevi din metal;
ţevi din metal pentru instalaţii de încălzire
centrală; stâlpi din metal; inele din metal;
bare/electrozi pentru lipire/lipire moale şi
sudură tare; şuruburi din metal; foi şi plăci din
metal; aliaj de argint pentru lipit;
manşoane/mufe (ta articole de feronerie); fire
de lipit/sudură; aliaje de oţel; oţel în foi,
bare/tije/vergele, pudră, lingou/lamelă şi/sau
bloc; ţevi din oţel; tuburi din oţel; fire/sârmă
din oţel; tombac; tuburi din metal; şaibe din
metal; ţevi de apă din metal; fire/sârmă din
metale comune; fire/sârmă din aliaje de metale
comune (cu excepţia liţei pentru siguranţe);
lucrări de artă din metale comune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02241
(151) 21.03.2011
(732) S.C. FORAJ SONDE S.A., Str.

Principală nr. 630, judeţul Mureş,
547215, ERNEI ROMANIA 

(540)

tm drill FORAJ MUREŞ

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260407; 260418;

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

clase:
37 Servicii de forare; forajul sondelor de ţiţei
şi gaze.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02281
(151) 22.03.2011
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr.9, judeţul Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

JOCUL CANTARULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02296
(151) 22.03.2011
(732) ZZATO CORPORATION S.R.L.,

Bdul. Decebal nr. 19, bl. S17, et. 8, ap.
camera nr. 1, sector 3, 030964,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WAYS RESEARCH CORP.

(591) Culori revendicate:roşu (pantone red
032 C), verde (pantone 362 C),

albastru (pantone process cyan C),
negru (pantone process black C)

  
(531) Clasificare Viena:260107; 260205;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02297
(151) 22.03.2011
(732) S.C. DR. RADUT CONSULTING

S.R.L., Str. Toamnei nr. 108, sector 2,
020715, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DR

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02283
(151) 22.03.2011
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr.9, judeţul Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

GRADINA FERMECATA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02298
(151) 22.03.2011
(732) RADUT CATALIN FLORIAN, Str.

Toamnei nr. 108, sector 2, 020715,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Avdi, Vide, Tace PHOENIX Misterium
Latens, Nexus et Ars Regis

(531) Clasificare Viena:010302; 010706;
011509; 030716; 040320;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02299
(151) 22.03.2011
(732) SELENA FM S.A., ul. Strzegomska

2-4, 53-611, WROCLAW POLONIA
(740) INVENTA - AGENŢIE DE

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

(540)

Gorbau

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Adezivi pentru construcţii, adezivi pentru
faianţă, adezivi pentru tapet, adezivi folosiţi în
industrie, produse chimice utilizate în
industrie; adezivi, alţii decât cei pentru
papetărie sau uz casnic, siliconi.
17 Materiale de etanşare acrilice, adezive şi
benzi adezive, altele decât cele pentru
papetărie şi nu în scopuri medicale, materiale
de călăfătuire, substanţe izolatoare pentru
construcţii împotriva umidităţii, garnituri de
etanşare, materiale de ambalare, blocare şi
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izolatoare, spumă de poliuretan sub forma de
aerosol utilizată în scopuri de montare şi
izolare, compus de etanşare pentru îmbinări,
materiale de etanşare şi umplere.
19 Izolaţii bituminoase pentru acoperişuri,
produse bituminoase pentru construcţii,
materiale de construcţii, nu de metal;
materiale de construcţie nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02300
(151) 22.03.2011
(732) PEPSICO INC A NORTH

CAROLINA CORPORATION, 700
Anderson Hill Road,, 10577,
PURCHASE S.U.A. NY

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

(540)

LAY'S CROCANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Chips-uri de cartofi; gustări (snack foods)
pe bază de fructe, legume, brânză, carne, nuci;
nuci preparate, seminţe comestibile.
30 Gustări (snack foods) pe bază de făină,
porumb, cereale, orez, seminţe de cereale
procesate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02288
(151) 22.03.2011
(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 CREATIONS BEYOND
COMPARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02284
(151) 22.03.2011
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr.9, judeţul Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

LABORATORUL DE COSMETICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02282
(151) 22.03.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

Presei nr. 8B, jud. Covasna, 520064,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA 

(540)

FABRICA DE COSMETICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02285
(151) 22.03.2011
(732) S.C. DEICANTO S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 9, Jud. Covasna,
520004, SF. GHEORGHE ROMANIA

(540)

DE COVASNA

  
(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 02274
(151) 22.03.2011
(732) S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA

S.R.L., Şos. Dudeşti-Pantelimon nr.
1-3, sector 3, 033091, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

41 Realizare emisiune divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02286
(151) 22.03.2011
(732) S.C. ZVU-NE-ROM DRINKS

S.R.L., Str. Victoriei nr. 8, Jud.
Maramureş, 430142, BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

BURNING ENERGY DRINK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02303
(151) 22.03.2011
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

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

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

(540)

COGNIMAX IQ

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

5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02287
(151) 22.03.2011
(732) S.C. VINEXPORT COLINA

PIETROASELE S.R.L., Str. Calea
Ialomiţei, nr. 11, jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

LACRIMA VIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02301
(151) 22.03.2011
(732) PEPSICO INC A NORTH

CAROLINA CORPORATION, 700
Anderson Hill Road,, 10577,
PURCHASE S.U.A. NY

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

(540)

LAY'S RUMENITI IN CUPOTOR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI  MARCI nr. 3/2011/12

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

29 Chips-uri de cartofi; gustări (snack foods)
pe bază de fructe, legume, brânză, carne, nuci;
nuci preparate, seminţe comestibile.
30 Gustări (snack foods) pe bază de făină,
porumb, cereale, orez, seminţe de cereale
procesate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02304
(151) 22.03.2011
(732) BALINT DUMITRU RAZVAN, Str.

Popa Nan nr. 108A, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ITtraining.ro knowledge is power

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241517; 241705;

260201; 270515; 290112;  
(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 02302
(151) 22.03.2011
(732) S.C. QUALIA DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Sevastopol nr. 11, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Qualia

(591) Culori revendicate:indigo

  
(531) Clasificare Viena:250707; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de recrutare şi plasare a
forţei de muncă.
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 02289
(151) 22.03.2011
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

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

5 Preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02275
(151) 22.03.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

COMORILE ASCUNSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02267
(151) 22.03.2011
(732) ILYES LASZLO, Satul Zetea nr.

1256, judeţul Harghita, 537360,
COMUNA ZETEA ROMANIA 

(740) SZENTE SANDOR, Str. Victoriei nr.
41, bl. U6, et.1,ap. 4, jud. Harghita
ODORHEIU SECUIESC

(540)

DAGI

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

43 Servicii de restaurant; servicii de bar;
servicii de cafenea; servicii de cantină; servicii
de bufet cu autoservire; închiriere sală de
reuniune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02276
(151) 22.03.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

FANTANA FERMECATA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02277
(151) 22.03.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02278
(151) 22.03.2011
(732) S.C. EGEROM PRODUCTION

S.A., Str. Industriilor nr. 14, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLAY WORLD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02290
(151) 22.03.2011
(732) S.C. ORTHO VITA MED S.A., Str.

Pictor Grigorescu nr. 2A, jud. Argeş,
, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

MUNTENIA MEDICAL HOSPITAL

(591) Culori revendicate:turquoise, verde

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270515;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02305
(151) 22.03.2011
(732) S.C. NATURE 4 LIFE S.R.L., Str.

Orşova nr. 27, bl. 108, sc. B, et. 3, ap.
7, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

MAXIMUS CALEA NATURALA
CATRE SATISFACTIA SEXUALA

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
187C)
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 (531) Clasificare Viena:241521; 260201;
270515; 290101;  

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

5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02291
(151) 22.03.2011
(732) COLEGIUL TEHNIC MIRCEA

CRISTEA, Str. Turnului nr. 3, jud.
Bra şo v ,  5 0 0 1 5 2 ,  B R AŞOV
ROMANIA 

(540)

CM COLEGIUL TEHNIC MIRCEA
CRISTEA

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Concursuri de educaţie sau de
divertisment; organizarea şi conducerea de
conferinţe; învăţământ prin corespondenţă;
cursuri prin corespondenţă; activităţi de
învăţământ şieducaţie; activităţi de examinare
a cursanţilor, elevilor; activităţi de formare
practică; fotografice; fotoreportaje; informaţii
în materie de educaţie, învăţare, învăţământ;

organizarea de expoziţii, seminarii,
simpozioane, workshopuri şi conducerea
acestora; consiliere şi orientare şcolară; şcoală
cu internat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02292
(151) 22.03.2011
(732) S.C. CITY COMPASS S.R.L., Str.

Anastasie Panu nr. 15, bl. D2, sc. 1, et.
3, ap. 38, 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)

City COMPASS Feel at Home!

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;  
(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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(210) M 2011 02269
(151) 22.03.2011
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

Iubiri secrete

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:050523; 270503;

270504; 270506; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hartie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee;
ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;

strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio şi de televiziune; exploatarea
pub l i c a ţ i i l o r  e l e c t r o n i c e  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02293
(151) 22.03.2011
(732) S.C. SIZE ARCHITECTS S.R.L.,

Str. Johann Sebastian Bach nr. 1, sc.
B, ap. 31, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PIXEL ENLARGEMENT
ARCHITECTURE VISUALS & MORE

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

clase:
38 Servicii de realizare imagini şi clipuri
video (transmitere, comunicare de imagini şi
mesaje asistată de calculator) pentru
arhitectură, pentru obiecte de design; servicii
de mesaje vocale, difuzare de programe,
servicii de mesaje transmise prin mijloace de
comunicaţii electronice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02294
(151) 22.03.2011
(732) S.C. KDF ENERGY S.R.L., Calea

Victoriei nr. 1-5, sc. D, parter, ap. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KDF Energy

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02306
(151) 22.03.2011
(732) BALINT DUMITRU RAZVAN, Str.

Popa Nan nr. 108A, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Romsym Data

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:241521; 270501;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02270
(151) 22.03.2011
(732) S.C. LIDER KOZMETIK S.R.L.,

Şos. Afumaţi nr. 93-95, sc. 2, etaj 1,
camera nr.1, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Lider Secrets

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02271
(151) 22.03.2011
(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)

delaco Ceva fin

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

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270511;

290114;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02295
(151) 22.03.2011
(732) S.C. GEORGI TOSUN IMPEX

S.R.L., Str. Drumul Taberei nr. 18,
sector 6, , 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)

FRESH FOOD GEORGI

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290103;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02307
(151) 22.03.2011
(732) S.C. BIOSTAR COSMETICS

S.R.L., Sat Homoraciu, str. Crasna nr.
290, judeţul Prahova, , COMUNA
IZVOARELE ROMANIA 

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

(540)

BYO star

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), verde (pantone 334C), albastru
(pantone 072C)

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02308
(151) 22.03.2011
(732) BALINT DUMITRU RAZVAN, Str.

Popa Nan nr. 108A, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YELLOW HAT SECURITY SERVICES

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:090717; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02279
(151) 22.03.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

PAPUSA ZBURATOARE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02280
(151) 22.03.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

nr. 9, Jud. Covasna, 520004, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

ROBOTUL FELIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02272
(151) 22.03.2011
(732) S.C. POMBIS S.A., B-dul. Republicii

nr. 65, Jud. Bistriţa Năsăud, 420053,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

alma suc de mere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI  MARCI nr. 3/2011/12

(531) Clasificare Viena:050713; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02273
(151) 22.03.2011
(732) S.C. POMBIS S.A., B-dul. Republicii

nr. 65, Jud. Bistriţa Năsăud, 420053,
BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

Livada cu soare

  
(531) Clasificare Viena:010302; 050105;

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

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.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02309
(151) 22.03.2011
(732) ORGANIZATIA NATIONALA

I N T E R P R O F E S I O N A L A
VITIVINICOLA, Str. Mărăseşti nr.
59, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050710;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase). 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii deconsultanţă în afaceri şi în
gestionarea sectorului vitivinicol, informaţii
despre afaceri, redactarea de texte publicitare
în domeniul vitivinicol.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
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sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea conferinţelor, organizarea şi
conducerea atelierelor de formare, orientare
profesională, organizarea de expoziţii în scop
cultural şi educativ şi acţiuni în domeniul
vitivinicol, redactarea de texte in domeniu
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură. 
45 Servicii juridice; consultanţă acordată
membrilor în relaţiile cu terţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02310
(151) 22.03.2011
(732) ORGANIZATIA NATIONALA

I N T E R P R O F E S I O N A L A
VITIVINICOLA, Str. Mărăseşti nr.
59, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ONIV

  
(531) Clasificare Viena:110302; 190701;

200702; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase). 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii deconsultanţă în afaceri şi în
gestionarea sectorului vitivinicol, informaţii
despre afaceri, redactarea de texte publicitare
în domeniul vitivinicol.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea conferinţelor, organizarea şi
conducerea atelierelor de formare, orientare
profesională, organizarea de expoziţii în scop
cultural şi educativ şi acţiuni în domeniul
vitivinicol, redactarea de texte in domeniu
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură. 
45 Servicii juridice; consultanţă acordată
membrilor în relaţiile cu terţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02335
(151) 23.03.2011
(732) S.C. FANCRIS S.R.L., Str. Palanca

nr.  52,  Jude ţul Giurgiu, ,
BOLINTIN-VALE 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)

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:130303; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02327
(151) 23.03.2011
(732) DUMITRESCU BOGDAN IONUT,

Str. Basarabiei nr. 150, bl. M1, sc 2,
et. 1, ap. 24, jud. 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)

FOOD TAZZ MANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02336
(151) 23.03.2011
(732) S.C. PERFECT VISION S.R.L., Str.

Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 82,
corp A, 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)

PERFECT VISION

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260316;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare si învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi

magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02328
(151) 23.03.2011
(732) S.C. MSE CREATIV GROUP

S.R.L., Str. Ovid Densusianu nr. 1A,
jud. Braşov, , SĂCELE ROMANIA 

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

(540)

mse CREATIV GROUP

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru

(531) Clasificare Viena:050105; 270502;
270508; 290113;  

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

37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02337
(151) 23.03.2011
(732) S.C. AMANET STEFANY I.F.N.

S.R.L., Str. Arieş nr. 1, bl. B, parter,
Judeţul Dolj, 200000, CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

AMANET STEFANY AS IFN INSTITUT
FINANCIAR

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02329
(151) 23.03.2011
(732) S.C. FANCRIS S.R.L., Str. Palanca

nr.  52,  Jude ţul Giurgiu,  ,
BOLINTIN-VALE 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)

FANCRIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02343
(151) 23.03.2011
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.

Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEROCOSSEN
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(531) Clasificare Viena:261113; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice şi de parfumerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02351
(151) 23.03.2011
(732) IOAN POPA ,  Str .  Tudor

Vladimirescu nr. 20, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

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

(540)

Wellmade in Romania

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne proaspătă şi congelată, preparate din
carne, peşte, păsări, vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02344
(151) 23.03.2011
(732) COMPANIA DE INFORMATICA

NEAMT S.A., Str. Mihai Eminescu
nr. 29, judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMT ROMANIA 

(540)

LEX2010

  
(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 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 02330
(151) 23.03.2011
(732) S.C. FANCRIS S.R.L., Str. Palanca

nr.  52,  Jude ţul Giurgiu, ,
BOLINTIN-VALE 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)

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:130303; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02352
(151) 23.03.2011
(732) S.C. DONARIO INTERNATIONAL

TRADE S.R.L., Str. Ion Filibiliu nr.
3, ap. 2, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MARMARITA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02345
(151) 23.03.2011
(732) SÎRBU COSMIN-MIHAIL, Aleea

Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45, sc. 1,
et. 6, ap. 66, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FINPEDIA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02331
(151) 23.03.2011
(732) S.C. FANCRIS S.R.L., Str. Palanca

nr.  52,  Jude ţul Giurgiu, ,
BOLINTIN-VALE 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)

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:130303; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi

instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02319
(151) 23.03.2011
(732) ANDRONIC GRUIA-VASILE, Str.

Avram Iancu 48A, ap. 53, et. M, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TOTAL 24.ro totul in total

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

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
16 Tipărituri; articole de legătorie; fotografii;
papetărie; ambalaj (necuprinse în alte clase);
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02353
(151) 23.03.2011
(732) S.C. SLOT CLUB S.R.L., Str. Crişul

Alb nr. 17, camera 5, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SLOT CLUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe software conţinând jocuri.
28 Jocuri (în domeniul jocurilor de noroc).
41 Servicii în domeniul jocurilor de noroc.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02332
(151) 23.03.2011
(732) S.C. FANCRIS S.R.L., Str. Palanca

nr. 52, Jude ţul Giurgiu,  ,
BOLINTIN-VALE 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)

(591) Culori revendicate:alb

  
(531) Clasificare Viena:130303; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02338
(151) 23.03.2011
(732) S.C. RECIPLAST S.R.L., Str.

Complexului nr. 9, Judeţul Giurgiu,
085200, MIHĂILEŞTI ROMANIA 

(540)

MISS CLEAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spăla; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02333
(151) 23.03.2011
(732) S.C. FANCRIS S.R.L., Str. Palanca

nr.  52,  Jude ţul Giurgiu, ,
BOLINTIN-VALE 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)

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:130303; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de

uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02334
(151) 23.03.2011
(732) S.C. FANCRIS S.R.L., Str. Palanca

nr.  52,  Jude ţul Giurgiu,  ,
BOLINTIN-VALE 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)

(591) Culori revendicate:alb
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(531) Clasificare Viena:130303; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02354
(151) 23.03.2011
(732) NEAGU MADALIN CLAUDIU, Bd.

Chişinău nr. 17, bl. A2, sc. 2, ap. 104,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

rca 10 asigurari

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260417; 270503;

270711; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02339
(151) 23.03.2011
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA, Şos. Constanţei nr. 13,
Judeţul Constanţa, 905 500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Sudul Litoralului

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Materiale publicitare pe CD Rom, casete
video şi orice suport magnetic.
16 Materiale publicitare pe suport de hârtie,
fotografii, papetarie, articole de birou.
35 Servicii de publicitate şi reclamă internă şi
externă prin mass-media, audio şi alte
materiale promoţionale în scopul dezvoltării
turismului în zonă; realizarea şi difuzarea de
materiale publicitare, atât în ţară cât şi în
străinătate.
39 Transport, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
spectacole, manifestări şi diverse evenimente
în aer liber, servicii de editare şi redactare
pentru texte, altele decât cele publicitare.
42 Proiectare portal de promovare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02321
(151) 23.03.2011
(732) S.C. ASCENDIA DESIGN S.R.L.,

Str. Fierari nr. 5, sector 2, 020545,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDUTECA

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:160106; 270525;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02346
(151) 23.03.2011
(732) MALOŞ MATEI, B-dul Unirii nr. 68,

bl. K2, sc. 1, et.7, ap. 26, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MALOŞ HBS
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02312
(151) 23.03.2011
(732) S . C .  D U O - D  S E L E C T

DISTRIBUTIE AG S.R.L., Str.
Dumbravei nr. 2, etaj 2, judeţul Argeş,
, PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Primo The first taste!
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(591) Culori revendicate:roşu închis, orange

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270509;

290113;  
(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 02322
(151) 23.03.2011
(732) S.C. ASCENDIA DESIGN S.R.L.,

Str. Fierari nr. 5, sector 2, 020545,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASCENDIA DESIGN

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

  

(531) Clasificare Viena:200702; 260301;
270503; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02340
(151) 23.03.2011
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA, Şos. Constanţei nr. 13,
Judeţul Constanţa, 905 500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Litoral Sud

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Materiale publicitare pe CD Rom, casete
video şi orice suport magnetic.
16 Materiale publicitare pe suport de hârtie,
fotografii, papetarie, articole de birou.
35 Servicii de publicitate şi reclamă internă şi
externă prin mass-media, audio şi alte
materiale promoţionale în scopul dezvoltării
turismului în zonă; realizarea şi difuzarea de
materiale publicitare, atât în ţară cât şi în
străinătate.
39 Transport, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
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spectacole, manifestări şi diverse evenimente
în aer liber, servicii de editare şi redactare
pentru texte, altele decât cele publicitare.
42 Proiectare portal de promovare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02355
(151) 23.03.2011
(732) S.C. BIAPLANT COSMETICS

S.R.L., Str. Cornatel nr. 15, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TROPIC

  
(531) Clasificare Viena:050112; 270507;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02347
(151) 23.03.2011
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

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

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

(540)

RENOVIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02341
(151) 23.03.2011
(732) FLORESCU TIBERIU GABRIEL,

Str. Lita nr. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Combatant

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02356
(151) 23.03.2011
(732) S.C. BIAPLANT COSMETICS

S.R.L., Str. Cornatel nr. 15, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Anda

(531) Clasificare Viena:031325; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02342
(151) 23.03.2011
(732) S.C. GEROCOSSEN S.R.L., Str.

Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2,
020335, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEROCOSSEN LABORATOIRES

  
(531) Clasificare Viena:260201; 261113;

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

clase:
3 Produse cosmetice şi de parfumerie. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02323
(151) 23.03.2011
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, ,

ELVETIA 
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

AROSTANIL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi anume
antineoplazice şi citostatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02313
(151) 23.03.2011
(732) S.C. BEST STIL S.R.L., Str. Dr.

Vasile Sion nr. 1-9, bl. 15, sc. 4,
parter, ap. 103, sector 1, 10159,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MISIUNEA NOASTRĂ, PASIUNEA TA!

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02324
(151) 23.03.2011
(732) MUNDIPHARMA AG ,  St .

Alban-Rheinweg 74, 4020, BASEL
ELVETIA 

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

(540)

LEVAMUSTIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanşe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02348
(151) 23.03.2011
(732) IOAN POPA ,  Str .  Tudor

Vladimirescu nr. 20, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

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

(540)

WELLMADE IN ROMANIA
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(591) Culori revendicate:roşu-orange
(pantone 185C), roşu-vişiniu (pantone
7427C)

  
(531) Clasificare Viena:260119; 260121;

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

clase:
29 Carne proaspătă şi congelată, preparate din
carne, peşte, păsări, vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02349
(151) 23.03.2011
(732) IOAN POPA ,  Str .  Tudor

Vladimirescu nr. 20, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

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

(540)

WELLMADE IN ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone Process Blue C), albastru
închis (pantone 294C)

  
(531) Clasificare Viena:260119; 260121;

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

clase:
29 Carne proaspătă şi congelată, preparate din
carne, peşte, păsări, vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02314
(151) 23.03.2011
(732) SKREKIS ELECTRIC (S.K.)

S.R.L., Sat Clinceni, Str. Gladiolelor,
Hala depozitare I, Corp Delta, judeţul
Ilfov, , COMUNA CLINCENI
ROMANIA 

(540)

I - Lux ENERGY SAVING LAMPS
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(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
11 Aparate de iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02350
(151) 23.03.2011
(732) IOAN POPA ,  Str .  Tudor

Vladimirescu nr. 20, Jud. Alba, ,
ALBA IULIA ROMANIA 

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

(540)

WELLMADE IN ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
369C), albastru-verzui (pantone
3292C)

  
(531) Clasificare Viena:260119; 260121;

290112;  

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

29 Carne proaspătă şi congelată, preparate din
carne, peşte, păsări, vânat; extracte din carne;
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică şi cazare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02357
(151) 23.03.2011
(732) S.C. BIAPLANT COSMETICS

S.R.L., Str. Cornatel nr. 15, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ACETONA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:200515; 250119;

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02315
(151) 23.03.2011
(732) SKREKIS ELECTRIC (S.K.)

S.R.L., Sat Clinceni, Str. Gladiolelor,
Hala depozitare I, Corp Delta, judeţul
Ilfov, , COMUNA CLINCENI
ROMANIA 

(540)

COI-COM LED & MORE

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

270515; 290103;  

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

9 Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric
11 Aparate de iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02325
(151) 23.03.2011
(732) S.C. IDESYS NETWORKS S.R.L.,

B-dul General Magheru nr. 38A, et. P,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

idesys networks

(591) Culori revendicate:vere (pantone 802),
gri (pantone (pantone 444)

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270512;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02358
(151) 23.03.2011
(732) S.C. NEMESIS S.R.L., Str. Eugen

Stamate bl. D2, sc. D, et. VI, ap. 24,
judeţul Iaşi, , PAŞCANI ROMANIA 

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

(540)

N NEMESIS DURABIL SI
CONVENABIL

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270521;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţii
transportabile nemetalice; monumente

nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02326
(151) 23.03.2011
(732) S.C. SANA EST IMPEX S.R.L., Sat

Bacu, Judeţul Giurgiu, , COMUNA
JOIŢA 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)

Sana

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

  
(531) Clasificare Viena:260407; 270524;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
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spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice 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; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale pentru sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02316
(151) 23.03.2011
(732) S.C. PTC CAR S.R.L., Str. Barbu -

Văcărescu nr. 74 - 76, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PIT cars

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

 (531) Clasificare Viena:250717; 270502;
270508; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
anvelopelor auto (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comerţ electronic de
anvelope auto.
37 Service auto: montat-demontat roţi;
montat-demontat anvelope; servicii de
reparaţii anvelope auto; echilibrarea roţilor de
motocicletă, autoturisme, autoutilitare,
camioane şi autobuze cu aparatură
computerizată; îndreptări jante de tablă sau de
aluminiu; reglarea geometriei roţilor pentru
toate tipurile de vehicule; presiune azot;
operaţii mecanice uşoare; suduri; confecţii
metalice; spălătorie auto.
39 Servicii de depozitare pentru terţi de
anvelope auto.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02317
(151) 23.03.2011
(732) ANDRONIC GRUIA-VASILE, Str.

Avram Iancu 48A, ap. 53, et. M, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

life24.ro stii la orice ora!

(591) Culori revendicate:orange, albastru,
negru
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(531) Clasificare Viena:260401; 270711;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02318
(151) 23.03.2011
(732) ANDRONIC GRUIA-VASILE, Str.

Avram Iancu 48A, ap. 53, et. M, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Pretulzilei.ro ghidul ofertelor bune!

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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Referitor depozit national M 2011/2046 dintr-o eroare de dactilografiere a fost introdusa
gresit denumirea marcii CORECT FIIND  SOFTONYM  SYNONYM  TO SOFTWARE,
apoi s-au facut si corectiile in ceea ce priviste adaugarea unor litere omise din continutul
claselor 38 si 42. Pentru aceasta s-a facut decizie rectificativa solicitantului si corectura
in baza de date.

Referitor depozit national M 2011/2047 s-au facut corecturile pentru clasele 38 si 42
constand in lipsa unor litere din continutul claselor.
   




