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CERERI MARCI publicate în BOPI nr 4/2011/saptamana 15
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

08635
07.04.2011 S.C. ROMBAT S.A. ROMBAT TERRA PROFESSIONAL

2 M 2011
01369

11.04.2011 S.C. INSTANT GUARD S.R.L. INSTANT GUARD

3 M 2011
02676

07.04.2011 S.C. RECLAN SECURITY S.R.L. RECLAN SECURITY

4 M 2011
02679

06.04.2011 ASOCIATIA POMPIERILOR
TARA BARSEI

Pompierii braşoveni

5 M 2011
02700

07.04.2011 CRISTIAN-DANIEL IORGOIU gECOroads

6 M 2011
02725

07.04.2011 SERIF PRODEXIM S.R.L. CONSTRUCT DEKOR & STYLE
home garden office hotel restaurant
bar

7 M 2011
02754

11.04.2011 LEON BLUM S.R.L. Oul Babei

8 M 2011
02767

07.04.2011 S.C. ROMEXPO S.A. TATTOO SHOW - Salon de tatuaje

9 M 2011
02768

07.04.2011 FUNDATIA DINU PATRICIU ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ

10 M 2011
02769

07.04.2011 S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L. MATRXSAN

11 M 2011
02770

07.04.2011 S.C. ANTENA 3 S.A. EXCES DE PUTERE

12 M 2011
02771

07.04.2011 S.C. OBI ROMANIA S.R.L. MULTIPACK BUY MORE, PAY
LESS

13 M 2011
02772

07.04.2011 S.C. ARCON S.R.L. EXTRATEC

14 M 2011
02773

07.04.2011 S.C. ARCON S.R.L. STANDARTEC

15 M 2011
02774

07.04.2011 S.C. ARCON S.R.L. FESTA

16 M 2011
02775

07.04.2011 S.C. SOLARTIUM GROUP
S.R.L.

SOLARTIUM

17 M 2011
02776

07.04.2011 S.C. ARCON S.R.L. SUPERTORCH

18 M 2011
02777

07.04.2011 S.C. SOLARTIUM GROUP
S.R.L.

OXXALGAN once
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19 M 2011
02778

07.04.2011 S.C. SOLARTIUM GROUP
S.R.L.

NUTRACEUTICS

20 M 2011
02779

13.04.2011 S.C. ARCON S.R.L. TECH1000

21 M 2011
02780

07.04.2011 S.C. SOLARTIUM GROUP
S.R.L.

ANASTEN

22 M 2011
02781

07.04.2011 S.C. SOLARTIUM GROUP
S.R.L.

BIOTUSS

23 M 2011
02782

07.04.2011 PETRUT VERONICA BN OBSERVATOR
www.observatorbn.ro

24 M 2011
02783

07.04.2011 MEDIA SERVICE ZAWADA
SP.Z O.O.

în galop pasiune prietenie aventură

25 M 2011
02784

07.04.2011 S.C. MAURER IMOBILIARE
S.R.L.

Maurer Imobiliare

26 M 2011
02785

07.04.2011 S.C. MAURER IMOBILIARE
S.R.L.

Avantgarden 3 BRAŞOV

27 M 2011
02786

07.04.2011 S.C. CREATIV PRO DESIGN
S.R.L.

GIBRALTAR ACCESEAZA UN
INTERNET CURAT SI SANATOS!

28 M 2011
02787

07.04.2011 S.C. MARCEL S.R.L. TOBA CA LA MAMA ACASA

29 M 2011
02788

07.04.2011 S.C. MARCEL S.R.L. TOCHITURA MOLDOVENEASCA

30 M 2011
02789

07.04.2011 S.C. MARCEL S.R.L. SALAM ROMAN

31 M 2011
02790

07.04.2011 S.C. PAMAS TRADING S.R.L. PAMILDON

32 M 2011
02791

07.04.2011 S.C. PAMAS TRADING S.R.L. CARPOMAX

33 M 2011
02792

07.04.2011 S.C. PAMAS TRADING S.R.L. OXIMETROX

34 M 2011
02793

07.04.2011 S.C. PAMAS TRADING S.R.L. CARPOFLEX

35 M 2011
02794

07.04.2011 S.C. PAMAS TRADING S.R.L. MILBEDON

36 M 2011
02795

07.04.2011 S.C. GRUP EST SECURITY -
FILIALA BUCUREŞTI S.R.L.

GRUP EST SECURITY

37 M 2011
02796

07.04.2011 S.C. MULUNI TRUST S.R.L. moments RESTAURANT
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38 M 2011
02797

07.04.2011 NCN STUDIO TV S.A. NCN

39 M 2011
02798

07.04.2011 S.C. BERENDE CREATION
S.R.L.

BERENDE SHOES

40 M 2011
02799

07.04.2011 S.C. BERENDE CREATION
S.R.L.

SABRINA

41 M 2011
02800

07.04.2011 S.C. BERENDE CREATION
S.R.L.

Casa Pielli sc Berende Creation
S.R.L.

42 M 2011
02801

07.04.2011 S.C. URSUS BREWERIES S.A. URSUS EVOLUTION

43 M 2011
02802

07.04.2011 SÎRBU COSMIN-MIHAIL INFOPEDIA

44 M 2011
02803

07.04.2011 NOVARTIS AG LASIROX

45 M 2011
02804

07.04.2011 NOVARTIS AG DRETACEN

46 M 2011
02805

07.04.2011 ZAMFIR FLORIN IOAN QUO VADIS

47 M 2011
02806

07.04.2011 GRAPINOIU SONDRA LAVINIA ORGANIZATIA OAMENILOR DE
AFACERI

48 M 2011
02807

07.04.2011 GRAPINOIU SONDRA LAVINIA FUNDATIA OAMENILOR DE
AFACERI

49 M 2011
02808

07.04.2011 ILIE DRAGOŞ-MIHAI
CIUCĂ NICOLAE
BALINT MANUELA MELANIA

Credite garantate cu o strângere de
mână. Cuvântul tău are valoare -
credit pe cuvânt de onoare!

50 M 2011
02809

07.04.2011 IOAN POPA JOOXY

51 M 2011
02810

07.04.2011 AMOUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co. S.A.E.

AMBROXOL

52 M 2011
02811

07.04.2011 AMOUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co. S.A.E.

THEO

53 M 2011
02812

07.04.2011 FINLANDIA VODKA
WORLDWIDE LTD, A FINLAND
CORPORATION

FINLANDIA

54 M 2011
02813

07.04.2011 S.C. DELICATERIA S.R.L. LA MADELEINE

55 M 2011
02814

07.04.2011 S.C. DEKO PROFESSIONAL
SERVICES S.R.L.

STERILAST
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56 M 2011
02815

07.04.2011 S.C. POLICOLOR S.A. Maestro green

57 M 2011
02816

07.04.2011 TUDERICIU VLAD GEORGE DENTAVIS

58 M 2011
02817

07.04.2011 TUDERICIU VLAD GEORGE

59 M 2011
02819

07.04.2011 S.C. DARI IMPEX S.R.L. fleur du solei

60 M 2011
02820

08.04.2011 HOTEL CONTINENTAL S.R.L. HOTEL REXTON

61 M 2011
02821

08.04.2011 S.C. AGORA PLAST S.R.L. AGORAPLAST

62 M 2011
02822

08.04.2011 S.C. INTERDECO PROFILES
S.R.L.

Volkas

63 M 2011
02823

08.04.2011 GRAMA AURELIAN eb ERDELY BUSINESS

64 M 2011
02824

08.04.2011 GRAMA AURELIAN ZCJ ZARUL DE CLUJ

65 M 2011
02825

08.04.2011 S.C. MISAVAN S.R.L. freshRuny

66 M 2011
02826

08.04.2011 PANDELEA V MONICA IONELA JAMIN WWW.JAMIN.RO

67 M 2011
02827

08.04.2011 S.C. ROMCARGO EXPRES
S.R.L.

ROMCARGO EXPRES

68 M 2011
02828

08.04.2011 S.C. ANDREI EXPEDITII S.R.L. ANDREI EXPEDIŢII

69 M 2011
02829

08.04.2011 S.C. MALPENSA S.R.L. VAGON MALPENSA

70 M 2011
02830

08.04.2011 S.C. CST OPTIM SECURITY
S.R.L.

CST OPTIM SECURITY

71 M 2011
02831

08.04.2011 DAN VARDIE AUTOBEST

72 M 2011
02832

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU POVESTI DIN TOLBA
SPIRIDUSULUI

73 M 2011
02833

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU FETELE AU INTOTDEAUNA
DREPTATE

74 M 2011
02834

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU VIITORI BARBATI DE SUCCES
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75 M 2011
02835

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU UNDE FUGIM DE ACASA?

76 M 2011
02836

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU COLTISOR DE ROMANIA

77 M 2011
02837

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU ROMÂNICA MEA

78 M 2011
02838

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU CÂNTECELE ROMÂNILOR

79 M 2011
02839

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU DIMINEATA PE RACOARE

80 M 2011
02840

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU Supercalifragilisticexpialidocious

81 M 2011
02841

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU OAMENI DE 5 STELE

82 M 2011
02842

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU VIATA LA TARA

83 M 2011
02843

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU COMPETITIA

84 M 2011
02844

08.04.2011 VALENTIN ADRIAN ILIESCU FEMEI DE SUCCES

85 M 2011
02845

08.04.2011 MARCU MIHAIL ROMANIAN BUSINESS LEADERS
SUMMIT 2011 A NEW BEGINING

86 M 2011
02846

08.04.2011 S.C. IMPEX SILVERGOLD
S.R.L.

Online Bijoux

87 M 2011
02847

08.04.2011 FUNDATIA ARHITEXT DESIGN ARHITEXT

88 M 2011
02848

08.04.2011 S.C. LAMITEX IMPEX S.R.L. LAMITEX

89 M 2011
02849

08.04.2011 S.C. LUMEA COPIILOR
TRADING S.R.L.

Lumea copiilor

90 M 2011
02850

08.04.2011 FURNITURE DESIGN
DISTRIBUTION S.R.L.

Cartierul Padurea Baneasa

91 M 2011
02851

08.04.2011 S.C. ELANTRIS ISLAND
SERVICES S.R.L.

EIS

92 M 2011
02852

08.04.2011 S.C. VERSA PULS MEDIA
S.R.L.

Practica Veterinară ro

93 M 2011
02853

08.04.2011 GIURA CRISTIAN MIRCEA COOL CYCLE

94 M 2011
02854

11.04.2011 GEORGE VLADIMIR IVASCU METROPOLIS ON-LINE
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95 M 2011
02855

11.04.2011 DOBRICA DUMITRU STRADA Buzău COTIDIAN LOCAL
INDEPENDENT

96 M 2011
02856

11.04.2011 S.C. HAPPY MUSIC S.R.L. My TV

97 M 2011
02857

11.04.2011 S.C. ASTON COM S.A. CLIMASHOP

98 M 2011
02858

11.04.2011 S.C. PRINTNET S.R.L. coolavenue.ro

99 M 2011
02859

11.04.2011 S.C. TINA FASHION S.R.L. Till

100 M 2011
02860

11.04.2011 IOANA BASESCU MIŞCAREA POPULARA

101 M 2011
02861

11.04.2011 S.C. ARTA FARM IMPEX S.R.L. Arta Farm arta de a vindeca

102 M 2011
02862

11.04.2011 S.C. PARFUM DISTRIBUTION &
TRADE S.R.L.

CHALLENGE by Dana Săvuică

103 M 2011
02863

11.04.2011 S.C. ANGELCRIS S.R.L. PANDORA PROFESSIONAL
SPRAYER

104 M 2011
02865

11.04.2011 S.C. CARUL CU BERE 95 S.R.L. Pandurul

105 M 2011
02866

11.04.2011 GEORGESCU RADU CRISTIAN BEER DRINKERS' WORLD
CHAMPIONSHIP

106 M 2011
02867

11.04.2011 FODOR CARMEN LILIANA ECOSOL

107 M 2011
02868

11.04.2011 S.C. DONNA MEDPLUS S.R.L. Donna Medical Center Dedicat
sănătăţii femeilor

108 M 2011
02869

11.04.2011 S.C. DONNA MEDPLUS S.R.L. DONNA MEDICAL CENTER

109 M 2011
02870

11.04.2011 S.C. BUCUR OBOR S.A. BUCUR OBOR

110 M 2011
02871

11.04.2011 S.C. ESPRIT GROUP S.R.L. Esprit group

111 M 2011
02872

11.04.2011 S.C. EXIMTUR S.R.L. EXIMTUR

112 M 2011
02873

11.04.2011 S.C. EXCES MUSIC S.R.L. oportunităţi la tine acasă

113 M 2011
02874

11.04.2011 S.C. EXCES MUSIC S.R.L. ARTS DISTRICT
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114 M 2011
02875

11.04.2011 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

ROSTAT

115 M 2011
02876

11.04.2011 POP MARIUS ADRIAN CREAŢĂ

116 M 2011
02877

11.04.2011 S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L. BLUE SKY ENERGY

117 M 2011
02878

11.04.2011 S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L. BLUE SKY ENERGY

118 M 2011
02879

11.04.2011 GUIGON JEROME JEAN
FRANCIS

LE MAÎTRE GOURMET ARTESAN
CONFISEUR

119 M 2011
02880

11.04.2011 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. MACHO LIBRE

120 M 2011
02881

11.04.2011 THE TORO COMPANY

121 M 2011
02882

11.04.2011 S.C. SCANDIA ROMANA S.A. Scandia Sibiu BUCĂTĂRIE CU
DICHIS

122 M 2011
02883

11.04.2011 S.C. ADVANCED BUSINESS
SOLUTIONS INTERNATIONAL
S.R.L.

VIVA TELECOM

123 M 2011
02884

11.04.2011 GUIGON JEROME JEAN
FRANCIS

MAESTRU GOURMET

124 M 2011
02885

11.04.2011 S.C. FJM COMPANY S.R.L. botinelli

125 M 2011
02886

12.04.2011 NET REVELATION S.R.L. Tjobs.ro Oriunde în lume!

126 M 2011
02887

12.04.2011 NEAGU ALFRED-GEORGES TRUP ŞI SUFLET

127 M 2011
02888

12.04.2011 S.C. GFP REBEL GUARD S.R.L. GFP REBEL GUARD

128 M 2011
02895

12.04.2011 S.C. ROM ENERGY
ARMSTRONG S.R.L.

REA ROM ENERGY ARMSTRONG

129 M 2011
02896

12.04.2011 S.C. ANT UNIVERSAL S.R.L. Laimonci

130 M 2011
02897

12.04.2011 ASOCIATIA OPERATORILOR
DIN AGRICULTURA
ECOLOGICA BIO ROMANIA

PRODUS GARANTAT DE BIO
ROMÂNIA

131 M 2011
02898

12.04.2011 S.C. CNDPI ROMSOFT RETAIL
S.R.L.

dc DEPOZITUL DE
CALCULATOARE

132 M 2011
02899

12.04.2011 S.C. CNDPI ROMSOFT RETAIL
S.R.L.

dc-shop
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133 M 2011
02900

12.04.2011 S.C. CNDPI ROMSOFT RETAIL
S.R.L.

ROMSOFT THE HARDWARE
COMPANY

134 M 2011
02901

12.04.2011 S.C. SELGROS CASH &
CARRY S.R.L.

Gm GIANFRANCO DE MASSI

135 M 2011
02902

12.04.2011 S.C. SELGROS CASH &
CARRY S.R.L.

Gm GIORGIO DE MASSI

136 M 2011
02903

12.04.2011 S.C. MEGA MARREX S.R.L. RugVity CUSTOM MADE RUGS

137 M 2011
02904

12.04.2011 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

BCR Club Antreprenori

138 M 2011
02905

12.04.2011 NEAGU ALFRED-GEORGES MINTE, TRUP ŞI SUFLET

139 M 2011
02906

12.04.2011 SANDU STEFAN MARIUS RĂZBOI ÎNTRU CUVÂNT

140 M 2011
02907

12.04.2011 COMPANIA NATIONALA
TRANSELECTRICA - SA
FILIALA SOCIETATEA
COMERCIALA PENTRU
SERVICII DE MENTENANTA A
RETELEI DE TRANSPORT
SMART -SA

SMART

141 M 2011
02908

12.04.2011 HOGEA ALIN IONUT Alin-gsm

142 M 2011
02909

12.04.2011 MIHAI GEORGE MANEA BISCUITERIA

143 M 2011
02910

12.04.2011 S.C. MICONSTRUCT S.R.L. MICONSTRUCT

144 M 2011
02911

12.04.2011 CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. CRIS-TIM Family Şunca

145 M 2011
02912

12.04.2011 BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (BIS) S.R.L.

ALLEVO SOFTWARE

146 M 2011
02913

12.04.2011 BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (BIS) S.R.L.

ALLEVO

147 M 2011
02914

12.04.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

adevărul TV

148 M 2011
02915

12.04.2011 S.C. CLICKDEAL S.R.L. CLICK DEAL

149 M 2011
02916

12.04.2011 STAR FOODS EM S.R.L.

150 M 2011
02917

12.04.2011 S.C. STAR FOODS EM S.R.L. Pufuleţi
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151 M 2011
02918

12.04.2011 S.C. CHEN 2005 HUA
IMPOREX S.R.L.

CAMEKATCU ROBINHAN

152 M 2011
02919

12.04.2011 EURO VET DISTRIBUTION
S.R.L.

EURO VET DISTRIBUTION

153 M 2011
02920

12.04.2011 MIRAMARVET S.R.L. MIRAMARVET

154 M 2011
02921

12.04.2011 EUROEXPO TRADE FAIRS
S.R.L.

WELLNESS SHOW

155 M 2011
02922

12.04.2011 S.C. LIBRARIILE HUMANITAS
S.A.

TEATRU ÎN VITRINĂ

156 M 2011
02923

12.04.2011 MINISTERUL
COMUNICATIILOR SI
SOCIETATII INFORMATIONALE

GHIŞEUL.RO

157 M 2011
02924

12.04.2011 S.C. TRILULILU S.A. ZONGA

158 M 2011
02925

12.04.2011 S.C. MONDIAL IMPEX S.R.L. MONDIAL

159 M 2011
02926

13.04.2011 S.C. REWE ROMANIA S.R.L. BONNE CUISINE

160 M 2011
02927

13.04.2011 MELICHIAN AGOP-LEON AGOP

161 M 2011
02928

13.04.2011 S.C. URSUS BREWERIES S.A. URSUS nefiltrata

162 M 2011
02929

13.04.2011 PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL
OPERATIONS S.A.

DANGER ZONE

163 M 2011
02930

13.04.2011 S.C. FAST EAT INVEST
GROUP S.R.L.

164 M 2011
02931

13.04.2011 S.C. ASTRA VAGOANE
CALATORI S.A.

astra-passengers

165 M 2011
02932

13.04.2011 S.C. ROHOFER S.R.L. ROHOFER AMAROY
GOLDBERGER

166 M 2011
02934

13.04.2011 S.C. REYSOL S.R.L. REYSOL

167 M 2011
02935

13.04.2011 S.C. TAREST PRODUZIONE
S.R.L.

CASA CARE RESPIRA

168 M 2011
02936

13.04.2011 ARTEXIM GEORGE ENESCU FESTIVAL

169 M 2011
02937

13.04.2011 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

eMAG Marketplace
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170 M 2011
02938

13.04.2011 S.C. ROMTELECOM S.A. CLICKNET

171 M 2011
02941

13.04.2011 COLIBAN ALEXANDRINA GENERATION's OF BEAUTY
BEAUTY OF THE GENERATIONS

172 M 2011
02944

13.04.2011 MIKLOS-LEVENTE SZEKELY

173 M 2011
02945

13.04.2011 S.C. KRAVYS MEAT
SOLUTIONS S.R.L.

carpathian beef

174 M 2011
02946

13.04.2011 BÎRGĂOANU EUGEN AIM GROUP

175 M 2011
02947

13.04.2011 FEDERATIA ROMANA DE
BASCHET

LIGA NATIONALA DE BASCHET

176 M 2011
02948

13.04.2011 S.C. INITIUM CAPITAL S.R.L. U INITIUM CAPITAL

177 M 2011
02949

13.04.2011 S.C. RAVEN PROTECT S.R.L. RAVEN PROTECT

178 M 2011
02950

13.04.2011 S.C. LIVADA ADVERTISING
S.R.L.

Summer Well

179 M 2011
02951

13.04.2011 S.C. LIVADA ADVERTISING
S.R.L.

I'm with BAND

180 M 2011
02952

13.04.2011 FRI - MARIO S.R.L. FIDAN CAMASIRLARI

181 M 2011
02953

13.04.2011 FRI - MARIO S.R.L. SNR-42 LENJERIE

182 M 2011
02954

13.04.2011 S.C. NICO TRANS S.R.L. ice cream NICO ICE

183 M 2011
02955

13.04.2011 S.C. AMT SHOP ONLINE S.R.L. TARABA DE JOCURI

184 M 2011
02956

13.04.2011 S.C. AQUABYG S.R.L. AquaByg

185 M 2011
02957

13.04.2011 S.C. AQUABYG S.R.L. Susurul Tinereţii ... natura asa cum
e!
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(210) M 2010 08635
(151) 07.04.2011
(732) S.C. ROMBAT S.A., Str. Drumul

Cetăţii nr.6, Jud. Bistriţa Năsăud,
420129, BISTRIŢA ROMANIA 

(540)

ROMBAT TERRA PROFESSIONAL

(591) Culori revendicate:gri, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270502;

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

clase:
9 Baterii de acumulatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01369
(151) 11.04.2011
(732) S.C. INSTANT GUARD S.R.L., Str.

Brăilei nr. 200C, bl. B8, sc. 1, et. 1,
ap. 3, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

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

(540)

INSTANT GUARD

(531) Clasificare Viena:241521; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii personale destinate a satisface
necesităţi individuale, servicii de protecţie şi
securitate, agenţi de detectivi, pază nocturnă şi
de zi, cercetare privind persoanele dispărute,
paza contra incendiilor,servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor,
escortă, servicii funerare de incinerare, paza
obiectivelor, paza persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02700
(151) 07.04.2011
(732) CRISTIAN-DANIEL IORGOIU,

Str. Lotrioara nr. 3, sc.B, ap. 80, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

gECOroads

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02676
(151) 07.04.2011
(732) S.C. RECLAN SECURITY S.R.L.,

Str. Constantin Brâncuşi, nr. 15, ap. 3,
Jud. Hunedoara, , HUNEDOARA
ROMANIA 

(540)

RECLAN SECURITY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02679
(151) 06.04.2011
(732) ASOCIATIA POMPIERILOR

TARA BARSEI, Str. Mihai Viteazul
nr. 11, judeţul Braşov, 500174,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Pompierii braşoveni

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie; articolede 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02725
(151) 07.04.2011
(732) SERIF PRODEXIM S.R.L., Str. Ion

Raţiu nr. 180, Jud. Constanţa, 900628,
CONSTANŢA ROMANIA 

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

(540)

CONSTRUCT DEKOR & STYLE home
garden office hotel restaurant bar

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a unor
publicaţii (reviste, ziare, materiale
publicitare), cu excepţia transportului lor,
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
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cumpere comod; servicii de redactare a
publicaţiilor (reviste, ziare).
40 Servicii de tipărire a publicaţiilor (reviste,
ziare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02754
(151) 11.04.2011
(732) LEON BLUM S.R.L., Str. Ion

Alexandru nr. 18, jud. Braşov, ,
CODLEA ROMANIA 

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

(540)

Oul Babei

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

  
(531) Clasificare Viena:020304; 030703;

080711; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lanţuri de magazine; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 29 (cu

excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import-export, reprezentanţă
comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02788
(151) 07.04.2011
(732) S.C. MARCEL S.R.L., Sat Rachiteni,

J u d e ţu l  I a ş i ,  ,  C O M U N A
RACHITENI 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)

TOCHITURA MOLDOVENEASCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02778
(151) 07.04.2011
(732) S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 69, sc. 1, ap. 4,
cam. B, sector 1, 010557,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NUTRACEUTICS
  
(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 si pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide; aminoacizi pentru uz medical;
preparate chimice pentru uz farmaceutic;
preparate chimico-farmaceutice; medicamente
pentru uz medical; medicamente pentru uz
uman; preparate farmaceutice; preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02789
(151) 07.04.2011
(732) S.C. MARCEL S.R.L., Sat Rachiteni,

J u d e ţu l  I a ş i ,  ,  C O M U N A
RACHITENI 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)

SALAM ROMAN

(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 02779
(151) 13.04.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Jud. Covasna, ,
SFANTU GHEORGHE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

TECH1000

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Astfalt, smoală, bitum, produse
bituminoase pentru construcţii (în special
membrane bituminoase hidroizolante cu
elasto-plastomeri) căptuşeli pentru acoperişuri
(nemetalice) lianţi pentru întreţinerea
drumurilor; tencuieli bituminoase pentru
a c o p e r i şu r i ;  p o l i s t i r e n  e x p a n d a t
termo-hidroizolant, carton bitumat, membrane
bituminoase de acoperire.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02790
(151) 07.04.2011
(732) S.C. PAMAS TRADING S.R.L., Str.

Temişana nr. 18C, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

PAMILDON

  
(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 02780
(151) 07.04.2011
(732) S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 69, sc. 1, ap. 4,
cam. B, sector 1, 010557,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANASTEN

  
(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; preparate chimice pentru uz
farmaceutic; substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical; medicamente pentru uz
uman; suplimente alimentare minerale;
preparate vitaminice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02792
(151) 07.04.2011
(732) S.C. PAMAS TRADING S.R.L., Str.

Temişana nr. 18C, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

OXIMETROX

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02798
(151) 07.04.2011
(732) S.C. BERENDE CREATION

S.R.L., Str. Cetăţii nr. 22, judeţul Satu
Mare, , ARDUD ROMANIA 

(540)

BERENDE SHOES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02781
(151) 07.04.2011
(732) S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 69, sc. 1, ap. 4,
cam. B, sector 1, 010557,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOTUSS

  
(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; preparate balsamice pentru uz
medical; preparate chimice pentru uz medical;
preparate chimice pentru uz farmaceutic;
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical;
medicamente pentru uz uman.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02799
(151) 07.04.2011
(732) S.C. BERENDE CREATION

S.R.L., Str. Cetăţii nr. 22, judeţul Satu
Mare, , ARDUD ROMANIA 

(540)

SABRINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02782
(151) 07.04.2011
(732) PETRUT VERONICA, Str. Garoafei

nr. 5, sc. B, ap. 22, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420153, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

BN OBSERVATOR
www.observatorbn.ro

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02767
(151) 07.04.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

TATTOO SHOW - Salon de tatuaje

(591) Culori revendicate:galben, auriu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:040301; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02800
(151) 07.04.2011
(732) S.C. BERENDE CREATION

S.R.L., Str. Cetăţii nr. 22, judeţul Satu
Mare, , ARDUD ROMANIA 

(540)

Casa Pielli sc Berende Creation S.R.L.

(591) Culori revendicate:maro, bej
  
(531) Clasificare Viena:030404; 030422;

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

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale. 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02791
(151) 07.04.2011
(732) S.C. PAMAS TRADING S.R.L., Str.

Temişana nr. 18C, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

CARPOMAX
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 (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 02793
(151) 07.04.2011
(732) S.C. PAMAS TRADING S.R.L., Str.

Temişana nr. 18C, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

CARPOFLEX

  
(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 02794
(151) 07.04.2011
(732) S.C. PAMAS TRADING S.R.L., Str.

Temişana nr. 18C, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

MILBEDON

  
(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 02801
(151) 07.04.2011
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

URSUS EVOLUTION

(591) Culori revendicate:roşu, auriu
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02783
(151) 07.04.2011
(732) MEDIA SERVICE ZAWADA SP.Z

O.O., Al. Stanow Zjsdnoczonych 51,
04-028, WARSZYWA POLONIA 

(740) OFICIUL INTERNATIONAL
PATENTMARK, Str. Dr. N. Turnescu
nr. 2, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

în galop pasiune prietenie aventură

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

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Purtătoare de date de toate tipurile, toate
pre-înregistrate, de asemenea pentru folosire
interactivă; programe de calculator
(înregistrate sau descarcabile); cărţi şi reviste
audio; publicaţii electronice, descărcabile.

16 Publicaţii; material tipărit; cărţi, reviste,
ziare, jurnale, publicaţii periodice, postere,
albume, almanahuri, pamflete, broşuri, foi
volante, tipărituri, tipare, fotografii, calendare,
cataloage, etichete, etichete autoadezive,
supracoperte, coperţi de cărţi şi de documente,
prospecte, publicaţii tipărite, desene, semne de
carte, cărţi de felicitare, materiale instructive
şi de învăţământ, jocuri, jocuri pe tablă,
articole din hârtie şi articole din carton incluse
în aceasta clasă.
35 Servicii de publicitate şi informaţie pentru
terţi, de asemenea on-line; publicarea de
material de presă şi de publicitate inclusiv
închirierea de spaţiu de publicitate; pregătirea
de prezentări audiovizuale şi multimedia în
scopuri publicitare; actualizarea de material
publicitar; închirierea de timp şi spaţiu
publicitar pe mediile publice de comunicaţie;
sondaje de cercetare a pieţei şi de opinie,
marketing de evenimente; crearea de servicii
de informaţii; organizarea de expoziţii, târguri
şi concursuri în scopuri de publicitate şi
promovare a comerţului; servicii cu
amănuntul pentru publicaţii electronice,
înregistrări audio şi video descărcabile,
purtătoare de sunet şi de imagine, software şi
cărţi.
38 Servicii de buletine de ştiri electronice,
servicii de transfer de informaţii, texte,
imagini, şi fişiere audio şi video prin
telecomunicaţii folosind platforme şi portaluri
de Internet; sevicii de schimb electronic de
informaţii folosind forumuri pe Internet;
depozitarea şi extragerea electronică de
informaţii sub formă de texte, imagini şi alte
date; răspândirea de filme si înregistrări video
cu caracter educativ, recreativ, sportiv sau
cultural de divertisment; cluburi on-line
referitoare la un anumit subiect.
40 Servicii de tipărire şi fotocompunere.
41 Publicarea de texte (altele decât texte de
publicitate); publicarea de cărţi şi reviste
inclusiv în formă electronică, de asemenea
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on-line; publicaţii electronice nedescărcabile;
organizarea şi conducerea de evenimente
educative, recreative şi culturale de
divertisment; organizarea de plebiscite şi
dezbateri; servicii de informaţii referitoare la
cărţi, reviste, evenimente culturale şi de
divertisment, distractive şi de educaţie;
producţia de filme şi înregistrări audio şi/sau
video; servicii reportericeşti, servicii de
reportaje fotografice, servicii de imagistică
digitală.
42 Transformarea de date sau documente din
mediu fizic în mediu electronic;
disponibilizarea către terţi de web-site-uri şi
platforme pe Internet; actualizarea
programelor şi pachetelor de programe de
calculator, securizarea datelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02802
(151) 07.04.2011
(732) SÎRBU COSMIN-MIHAIL, Aleea

Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45, sc. 1,
et. 6, ap. 66, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INFOPEDIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02768
(151) 07.04.2011
(732) FUNDATIA DINU PATRICIU,

Bdul. Mircea Eliade nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞTIINŢĂ & TEHNICĂ

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270515;  
(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;
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar, reviste, broşuri,
periodice, caiete, suplimente.
20 Standuri şi chioşcuri de reviste, broşuri,
periodice, caiete, suplimente.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
unei echipe editoriale; redactare şi
tehnoredactare pe orice tip de suport; DTP.
39 Transportul,ambalarea şi depozitarea de
reviste, broşuri, periodice, caiete, suplimente,
tipărituri.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizare de târguri şi
expoziţii în scop educativ.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei;
servicii de analiză şi cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02803
(151) 07.04.2011
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, ,

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LASIROX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi anume laxative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02809
(151) 07.04.2011
(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)

JOOXY

  
(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 02784
(151) 07.04.2011
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE

S.R.L., Str. Albatrosului nr. 11,
camera 3, ap. 23, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV 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)

Maurer Imobiliare

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

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270515;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
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din aceste materiale, placate sau nu,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02785
(151) 07.04.2011
(732) S.C. MAURER IMOBILIARE

S.R.L., Str. Albatrosului nr. 11,
camera 3, ap. 23, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV 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)

Avantgarden 3 BRAŞOV

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260106; 270511;

290113;  
(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, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02769
(151) 07.04.2011
(732) S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.,

Str. Gutinului nr. 3A, jud. Maramureş,
435100, BAIA SPRIE ROMANIA 

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

(540)

MATRXSAN

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

5 Suplimente nutritive.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02810
(151) 07.04.2011
(732) AMOUN PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES Co. S.A.E., El Salam
City 11491, PO Box 3001, , CAIRO
EGIPT 

(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)

AMBROXOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe şi preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02811
(151) 07.04.2011
(732) AMOUN PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES Co. S.A.E., El Salam
City 11491, PO Box 3001, , CAIRO
EGIPT 

(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)

THEO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe şi preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02812
(151) 07.04.2011
(732) F I N L A N D I A  V O D K A

WORLDWIDE LTD, A FINLAND
CORPORATION, Porkkalankatu
24,, 00180, HELSINKI FINLANDA 

(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)
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FINLANDIA

  
(531) Clasificare Viena:190701;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, incluzând spirtoase
distilate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02804
(151) 07.04.2011
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, ,

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DRETACEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi anume
anti-epileptice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02786
(151) 07.04.2011
(732) S.C. CREATIV PRO DESIGN

S.R.L., Str. Fruntaşului nr. 18, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

GIBRALTAR ACCESEAZA UN
INTERNET CURAT SI SANATOS!

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate sş instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
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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.
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.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02795
(151) 07.04.2011
(732) S.C. GRUP EST SECURITY -

FILIALA BUCUREŞTI S.R.L., Str.
Bălceşti nr. 5, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GRUP EST SECURITY

(591) Culori revendicate:alb, albastru, grena
 (531) Clasificare Viena:010105; 011519;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate.
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montarea de
sisteme electrice antiincendiu; montarea de
sisteme de control acces şi supraveghere
video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare si perfecţionare pentru agenţii de
pază.
44 Servicii de curăţenie si de igienă.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02787
(151) 07.04.2011
(732) S.C. MARCEL S.R.L., Sat Rachiteni,

J u d e ţu l  I a ş i ,  ,  C O M U N A
RACHITENI 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)

TOBA CA LA MAMA ACASA
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02805
(151) 07.04.2011
(732) ZAMFIR FLORIN IOAN, Str.

Nicoriţa nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 3, ap.
15, Judeţul Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

QUO VADIS

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

  
(531) Clasificare Viena:230505; 240111;

240118; 240120; 290115;  
(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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02813
(151) 07.04.2011
(732) S.C. DELICATERIA S.R.L., Aleea

Industriilor nr. 5, judeţul Buzău, ,
BUZĂU ROMANIA 

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, Str. Dorobanţi 2,
bl. D2, et. 1, ap. 5, C.P. 8-O.P. 1
BUZĂU

(540)

LA MADELEINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02814
(151) 07.04.2011
(732) S.C. DEKO PROFESSIONAL

SERVICES S.R.L., B-dul. Theodor
Pallady, nr. 51, sect. 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STERILAST

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02806
(151) 07.04.2011
(732) GRAPINOIU SONDRA LAVINIA,

Str. Făinari nr. 15, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORGANIZATIA OAMENILOR DE
AFACERI

  
(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.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02796
(151) 07.04.2011
(732) S.C. MULUNI TRUST S.R.L., Str.

Banat nr. 14, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

moments RESTAURANT

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02807
(151) 07.04.2011
(732) GRAPINOIU SONDRA LAVINIA,

Str. Făinari nr. 15, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FUNDATIA OAMENILOR DE
AFACERI

  
(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.

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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02815
(151) 07.04.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., B-dul

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

(540)

Maestro green

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02797
(151) 07.04.2011
(732) NCN STUDIO TV S.A., Str. H.

Barbusse nr. 16, Judeţul Cluj, 400616,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

NCN

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270101; 270503;  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

38 Telecomunicaţii.
39 Transport; distribuţia, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02816
(151) 07.04.2011
(732) TUDERICIU VLAD GEORGE, Str.

Mioriţei nr. 31, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

DENTAVIS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02770
(151) 07.04.2011
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Şos.

Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, et. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXCES DE PUTERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02817
(151) 07.04.2011
(732) TUDERICIU VLAD GEORGE, Str.

Mioriţei nr. 31, judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. INTELECT S.R.L., B-dul Dacia
nr. 48, bl. D 10, ap. 3, OP 9-CP 128,
Jud. Bihor ORADEA

(540)

  
(531) Clasificare Viena:020910;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02808
(151) 07.04.2011
(732) ILIE DRAGOŞ-MIHAI, Str.

Argeşelu nr. 3, bl. A4, sc. 4, et. 1, ap.
49, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) CIUCĂ NICOLAE, Str. Secuilor nr.
3, bl. B27, sc. 2, ap. 26, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) BALINT MANUELA MELANIA,
Str. Uioara nr. 5, bl. 46, ap. 32, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NARCISA GAVRILA, Str. Petru
Rareş nr. 43, bl. C1, sc. A, ap. 2,
Judeţul Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

Credite garantate cu o strângere de mână.
Cuvântul tău are valoare - credit pe cuvânt
de onoare!

  
(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 02819
(151) 07.04.2011
(732) S.C. DARI IMPEX S.R.L., Str.

Mihail Eminescu nr. 31-33, judeţul
Giurgiu, , GIURGIU ROMANIA 

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

(540)

fleur du solei
(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:010307; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02771
(151) 07.04.2011
(732) S.C. OBI ROMANIA S.R.L., Şos.

Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, Baneasa
Business & Technology Park, clădirea
B2, et. 2-3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MULTIPACK BUY MORE, PAY LESS

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis
şi închis, gri deschis şi închis

  
(531) Clasificare Viena:190303; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02772
(151) 07.04.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

EXTRATEC

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

17 Materiale de călăfătuit, etanşat şi izolat în
special membrane bituminoase cu polimeri
e l a s t o - p l a s t o m e r i ;
hidroizolatoare/termoizolatoare, cu armătură
din ţesătură de poliester, cu armătură de fibre
din sticlă; membrane speciale pe bază de
b i tum,  mod i f i ca t e  cu  po l i e s t e r i
elastoplastomeri, cu aditivi anorganici antifoc;
membrane speciale deosebit de rezistente la
stres mecanic şi la penetrare; membrane
compozite cu structură dublă, sau autoadezive.
19 Asfalt, smoală, bitum, produse bituminoase
pentru construcţii (în special membrane
b i t u m i n o a s e  h i d r o i z o l a n t e  c u
elasto-plastomeri), căptuşeli pentru
acoperişuri (nemetalice), lianţi pentru
întreţinerea drumurilor; tencuieli bituminoase
pentru acoperişuri; polistiren expandat
termo-hidroizolant, carton bitumat, membrane
bituminoase de acoperire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02773
(151) 07.04.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

STANDARTEC

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

17 Materiale de călăfătuit, etanşat şi izolat în
special membrane bituminoase cu polimeri
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e l a s t o - p l a s t o m e r i ;
hidroizolatoare/termoizolatoare, cu armătură
din ţesătură de poliester, cu armătură de fibre
din sticlă; membrane speciale pe bază de
b i tum,  modi f i ca t e  cu  po l i e s t e r i
elastoplastomeri, cu aditivi anorganici antifoc;
membrane speciale deosebit de rezistente la
stres mecanic şi la penetrare; membrane
compozite cu structură dublă, sau autoadezive.
19 Asfalt, smoală, bitum, produse bituminoase
pentru construcţii (în special membrane
b i t u m i n o a s e  h i d r o i z o l a n t e  c u
elasto-plastomeri), căptuşeli pentru
acoperişuri (nemetalice), lianţi pentru
întreţinerea drumurilor; tencuieli bituminoase
pentru acoperişuri; polistiren expandat
termo-hidroizolant, carton bitumat, membrane
bituminoase de acoperire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02774
(151) 07.04.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

FESTA

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Materiale de călăfătuit, etanşat şi izolat în
special membrane bituminoase cu polimeri
e l a s t o - p l a s t o m e r i ;

hidroizolatoare/termoizolatoare, cu armătură
din ţesătură de poliester, cu armătură de fibre
din sticlă; membrane speciale pe bază de
b i tum,  modi f i ca t e  cu  po l i e s t e r i
elastoplastomeri, cu aditivi anorganici antifoc;
membrane speciale deosebit de rezistente la
stres mecanic şi la penetrare; membrane
compozite cu structură dublă, sau autoadezive.
19 Asfalt, smoală, bitum, produse bituminoase
pentru construcţii (în special membrane
b i t u m i n o a s e  h i d r o i z o l a n t e  c u
elasto-plastomeri), căptuşeli pentru
acoperişuri (nemetalice), lianţi pentru
întreţinerea drumurilor; tencuieli bituminoase
pentru acoperişuri; polistiren expandat
termo-hidroizolant, carton bitumat, membrane
bituminoase de acoperire.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02775
(151) 07.04.2011
(732) S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 69, sc. 1, ap. 4,
cam. B, sector 1, 010557,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOLARTIUM
(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; aminoacizi pentru uz medical;
preparate chimice pentru uz farmaceutic;
preparate chimico-farmaceutice; medicamente
pentru uz medical; medicamente pentru uz
uman; preparate farmaceutice; preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02776
(151) 07.04.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

SUPERTORCH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Materiale de călăfătuit, etanşat şi izolat în
special membrane bituminoase cu polimeri
e l a s t o - p l a s t o m e r i ;
hidroizolatoare/termoizolatoare, cu armătură
din ţesătură de poliester, cu armătură de fibre
din sticlă; membrane speciale pe bază de
b i tum,  modi f i ca te  cu  po l i e s t e r i
elastoplastomeri, cu aditivi anorganici antifoc;
membrane speciale deosebit de rezistente la
stres mecanic şi la penetrare; membrane
compozite cu structură dublă, sau autoadezive.
19 Asfalt, smoală, bitum, produse bituminoase
pentru construcţii (în special membrane
b i t u m i n o a s e  h i d r o i z o l a n t e  c u
elasto-plastomeri), căptuşeli pentru
acoperişuri (nemetalice), lianţi pentru
întreţinerea drumurilor; tencuieli bituminoase
pentru acoperişuri; polistiren expandat
termo-hidroizolant, carton bitumat, membrane
bituminoase de acoperire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02777
(151) 07.04.2011
(732) S.C. SOLARTIUM GROUP S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 69, sc. 1, ap. 4,
cam. B, sector 1, 010557,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OXXALGAN once

(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; preparate chimice pentru uz
farmaceutic; preparate chimico-farmaceutice;
medicamente pentru uz medical; medicamente
pentru uz uman; preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02827
(151) 08.04.2011
(732) S.C. ROMCARGO EXPRES S.R.L.,

Str. Vlad Judeţu nr. 6, bl. V12, sc. 2,
ap. 48, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMCARGO EXPRES

(591) Culori revendicate:roşu închis
  
(531) Clasificare Viena:071110; 260116;

261121; 270502; 290101;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI 4/2011/15

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02828
(151) 08.04.2011
(732) S.C. ANDREI EXPEDITII S.R.L.,

Str. Vlad Judeţu nr. 6, bl. V12, sc. 2,
ap. 48, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ANDREI EXPEDIŢII

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:071110; 260116;

270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02829
(151) 08.04.2011
(732) S.C. MALPENSA S.R.L., Str.

Ariadna nr. 70, jud. Timiş, 300502,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L Ă  T U D O R
ICLĂNZAN, Piaţa Victoriei nr.5,
sc.D, ap.2, judeţul Timiş Timişoara

(540)

VAGON MALPENSA

  
(531) Clasificare Viena:180112; 180123;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02834
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIITORI BARBATI DE SUCCES

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
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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 02835
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UNDE FUGIM DE ACASA?

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02830
(151) 08.04.2011
(732) S.C. CST OPTIM SECURITY

S.R.L., Str. Ceahlău nr. 23, bl. 66, sc.
2, et. 3, ap. 78, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CST OPTIM SECURITY

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:270517; 270524;

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

clase:
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02841
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OAMENI DE 5 STELE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02842
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIATA LA TARA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02843
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMPETITIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02831
(151) 08.04.2011
(732) DAN VARDIE, Str. Dr. Grigore

Romniceanu, nr. 19-21, et. 3, ap. 5,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOBEST

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:180108; 241517;

260118; 270508; 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 mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte
de cap.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; ornamente
pentru pomul de Crăciun; cărţi de joc.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi

sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02844
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FEMEI DE SUCCES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02832
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POVESTI DIN TOLBA SPIRIDUSULUI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02845
(151) 08.04.2011
(732) MARCU MIHAIL, Str. Zablovschi

nr. 96, sector 1, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ROMANIAN BUSINESS LEADERS
SUMMIT 2011 A NEW BEGINING

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270711;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02833
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FETELE AU INTOTDEAUNA
DREPTATE
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02836
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLTISOR DE ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02837
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMÂNICA MEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02838
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CÂNTECELE ROMÂNILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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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 02839
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIMINEATA PE RACOARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02846
(151) 08.04.2011
(732) S.C. IMPEX SILVERGOLD S.R.L.,

Str. Gh. Asachi nr. 2, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Online Bijoux

(591) Culori revendicate:maro, gri
  
(531) Clasificare Viena:170201; 170205;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02840
(151) 08.04.2011
(732) VALENTIN ADRIAN ILIESCU,

Str. Fagadau nr. 12, sector 6, 062292,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02847
(151) 08.04.2011
(732) FUNDATIA ARHITEXT DESIGN,

Str. Academiei nr. 18-20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ARHITEXT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02848
(151) 08.04.2011
(732) S.C. LAMITEX IMPEX S.R.L., Bd.

Unirii nr. 44, etaj 5, ap. 17, judeţul
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

LAMITEX

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
 
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02820
(151) 08.04.2011
(732) HOTEL CONTINENTAL S.R.L.,

B-dul Carol nr. 49, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)
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HOTEL REXTON

(591) Culori revendicate:negru, auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:090110; 240113;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02849
(151) 08.04.2011
(732) S.C.  LUMEA COPIILOR

TRADING S.R.L. , Bd. Ion
Mihalache nr. 154A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Lumea copiilor

  
(531) Clasificare Viena:020506; 020517;

270509;  
(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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02850
(151) 08.04.2011
(732) F U R N I T U R E  D E S I G N

DISTRIBUTION S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr.135, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Cartierul Padurea Baneasa

(591) Culori revendicate:verde, kaki

  
(531) Clasificare Viena:050107; 260418;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02821
(151) 08.04.2011
(732) S.C. AGORA PLAST S.R.L., Str.

Maria Hagi Moscu nr. 17, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4,
bl.20, sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

AGORAPLAST

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260417; 270511;

270515; 290101;  
(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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitoare la clasele 17 şi 21. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02822
(151) 08.04.2011
(732) S.C. INTERDECO PROFILES

S.R.L., Str. Calea Dumbrăvii bl. 21,
sc. F, ap. 68, judeţul Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(540)

Volkas

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:071505; 270507;

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

clase:
17 Material de capitonat din cauciuc sau
materiale plastice.
19 Frize de parchet, baghete de lemn pentru
lambrisare, garduri nemetalice, lambriuri de
lemn, lambriuri nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02851
(151) 08.04.2011
(732) S.C.  ELANTRIS ISLAND

SERVICES S.R.L., Calea Bucureşti
nr. 119, bl. P5a, sc. B, etaj 2, ap. 19
judeţul Argeş, , TOPOLOVENI
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)

EIS

(591) Culori revendicate:negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:270524; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02823
(151) 08.04.2011
(732) GRAMA AURELIAN, Str. Eftimie

Murgu nr. 18/6, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

eb ERDELY BUSINESS

(591) Culori revendicate:vişiniu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02824
(151) 08.04.2011
(732) GRAMA AURELIAN, Str. Eftimie

Murgu nr. 18/6, Judeţul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

ZCJ ZARUL DE CLUJ

(591) Culori revendicate:turcuoaz, negru

  
(531) Clasificare Viena:210109; 270507;

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; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02825
(151) 08.04.2011
(732) S.C. MISAVAN S.R.L., nr. 42,

judeţul Iaşi, 707305, MIROSLAVA
ROMANIA 

(540)

freshRuny

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
3 Şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice,
produse igienice care reprezintă articole de
toaletă. 
5 Produse sanitare de uzmedical, şerveţele
igienice, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02826
(151) 08.04.2011
(732) PANDELEA V MONICA IONELA,

Şos. Nicolina nr. 27, bl. 958, sc. B, et.
7, ap. 40, judeţul Iaşi, 700688, IAŞI
ROMANIA 

(540)

JAMIN WWW.JAMIN.RO
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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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02852
(151) 08.04.2011
(732) S.C. VERSA PULS MEDIA S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, ,
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)

Practica Veterinară ro

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270711;

290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necincluse 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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02853
(151) 08.04.2011
(732) GIURA CRISTIAN MIRCEA, Str.

Col.Ştefan Stoica nr. 29, bl. 19, sc. B,
ap. 92, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COOL CYCLE

(531) Clasificare Viena:260116; 270508;
270509;  

(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 02854
(151) 11.04.2011
(732) GEORGE VLADIMIR IVASCU,

Str. Ion Brezoianu nr. 53A, et. 1, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

METROPOLIS ON-LINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02872
(151) 11.04.2011
(732) S.C. EXIMTUR S.R.L., Str. Nichita

Stănescu nr. 16, judeţul Cluj, *, 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)

EXIMTUR
  
(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.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02873
(151) 11.04.2011
(732) S.C. EXCES MUSIC S.R.L., Str.

Frumoasă nr. 52, ap. 18, sector 1,
010988, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

oportunităţi la tine acasă

(531) Clasificare Viena:050116; 260323;
270524;  

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

41 Educaţie, divertisment, activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02874
(151) 11.04.2011
(732) S.C. EXCES MUSIC S.R.L., Str.

Frumoasă nr. 52, ap. 18, sector 1,
010988, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARTS DISTRICT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, divertisment, activităţi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02861
(151) 11.04.2011
(732) S.C. ARTA FARM IMPEX S.R.L.,

Str. Rămăşagului nr. 50-52, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Arta Farm arta de a vindeca

(591) Culori revendicate:vişiniu (Pantone
7427 C), verde (Pantone 349 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:241314; 270519;

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

clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 02855
(151) 11.04.2011
(732) DOBRICA DUMITRU, Nr. 18, Jud.

Buzău, , SAT CRÂNG ROMANIA 

(540)

STRADA Buzău COTIDIAN LOCAL
INDEPENDENT

(591) Culori revendicate:albastru, magenta,
bej

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, imprimate, jurnale, periodice,
reviste, afişe.
35 Publicitate şi afaceri; activităţi redacţionale
(redactare, tehnoredactare, tratamentul
textelor), editatre texte publicitare;
abonamente.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI 4/2011/15

39 Distribuirea de ziare şi reviste.
41 Publicare de texte; editare texte altele decât
cele publicitare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, găzduirea
siteurilor informatice

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02868
(151) 11.04.2011
(732) S.C. DONNA MEDPLUS S.R.L.,

Str. Sublocotenent Romeo Tuta nr. 12,
judeţul Argeş, 110404, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Donna Medical Center Dedicat sănătăţii
femeilor

(591) Culori revendicate:roz
  
(531) Clasificare Viena:090110; 270502;

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

clase:
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 02862
(151) 11.04.2011
(732) S.C. PARFUM DISTRIBUTION &

TRADE S.R.L., Str. Maior Coravu
Ion nr. 45, bl. H2, sc. A, et. 1, ap. 7,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHALLENGE by Dana Săvuică

(591) Culori revendicate:auriu
  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

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

clase:
3 Parfumerie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02869
(151) 11.04.2011
(732) S.C. DONNA MEDPLUS S.R.L., Str.

Sublocotenent Romeo Tuta nr. 12,
judeţul Argeş, 110404, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

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

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 02863
(151) 11.04.2011
(732) S.C. ANGELCRIS S.R.L., Bd.

Prefect Gavril Tudoraş nr. 36, bl. E
24, sc. C, ap. 6, judeţul Suceava,
720283, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

PANDORA PROFESSIONAL SPRAYER

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020301; 270112;

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

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras, pompe de stropit acţionate
manual.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02856
(151) 11.04.2011
(732) S.C. HAPPY MUSIC S.R.L., B-dul

Zaharia nr. 6, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

My TV

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02875
(151) 11.04.2011
(732) S.C.  GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

ROSTAT
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(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; dezinfectante;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide; preparate şi
produse medicale, medicamente şi
medicamente specializate; materiale de
întărire/tonifiere pentru uz igienico-medical,
preparate sanitare pentru menţinerea sănătăţii,
medicamente de întărire/tonice, aditivi
dietetici, suplimente alimentare, aditivi
nutritivi pentru uz farmaceutic, substanţe
minerale conţinând aditivi nutritivi,
suplimente nutritive şi produse din plante (de
uz medical), toate acestea cu excepţia
produselor farmaceutice antitiroidiene şi a
produselor farmaceutice pe bază de derivaţi de
imidazoli din grupa antitiroidieni, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02865
(151) 11.04.2011
(732) S.C. CARUL CU BERE 95 S.R.L.,

Str. Domnească nr. 7, bl. P5, ap. 33,
judeţul Galaţi, 800015, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

Pandurul

  
(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
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02876
(151) 11.04.2011
(732) POP MARIUS ADRIAN, nr. 40,

Judeţul Maramureş, , SAT VALEA
CHIOARULUI ROMANIA 

(540)

CREAŢĂ

  
(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
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
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31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02857
(151) 11.04.2011
(732) S.C. ASTON COM S.A., Şos. Pipera

nr. 55C; sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLIMASHOP

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02866
(151) 11.04.2011
(732) GEORGESCU RADU CRISTIAN,

Str. Ilie Munteanu nr. 37, judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

BEER DRINKERS' WORLD
CHAMPIONSHIP
  
(531) Clasificare Viena:010509; 010512;

051304;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02867
(151) 11.04.2011
(732) FODOR CARMEN LILIANA, Str.

Nicolae Bălcescu nr. 5, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)
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ECOSOL

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270524;

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

clase:
31 Pământ pentru flori.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02870
(151) 11.04.2011
(732) S.C. BUCUR OBOR S.A., Şos.

Colentina nr. 2, sector 2, 021172,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUCUR OBOR

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

1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,

lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozibili; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI 4/2011/15

15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte

produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare 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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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 02858
(151) 11.04.2011
(732) S.C. PRINTNET S.R.L., Aleea

Alexandru nr. 7, sc. A, ap. 1bis, corp
A, subsol, camera D1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

coolavenue.ro

(531) Clasificare Viena:270515;  
(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
siguranţa (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; inclusiv aparatură de divertisment
concepută pentru a fi utilizată cu un ecran de
afişare independent sau cu un monitor;
programe de calculator de orice tip, indiferent
de suportul de înregistrare sau difuzare,
programe înregistrate pe suport magnetic sau
descărcate dintr-o reţea informatică externă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou.
38  Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02877
(151) 11.04.2011
(732) S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L.,

Str. Industriilor nr. 23, Sat Chiajna,
Judeţul Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BLUE SKY ENERGY
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(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

(531) Clasificare Viena:011514; 011515;
270502; 270503; 290113;  

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

32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în special cu privire la ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
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 02871
(151) 11.04.2011
(732) S.C. ESPRIT GROUP S.R.L., Str.

Zizinului nr. 121, corpul A, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV 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)

Esprit group

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

 (531) Clasificare Viena:270502; 270511;
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
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02878
(151) 11.04.2011
(732) S.C. DOHLER ROMANIA S.R.L.,

Str. Industriilor nr. 23, Sat Chiajna,
Judeţul Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BLUE SKY ENERGY
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(591) Culori revendicate:alb, albastru, bleu
(531) Clasificare Viena:011514; 011515;

270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în special cu privire la ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi
din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
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 02859
(151) 11.04.2011
(732) S.C. TINA FASHION S.R.L., Str.

Călăraşilor nr. 94, Jud. Mureş,
5 4 0 3 2 0 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(540)

Till

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte pentru femei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02879
(151) 11.04.2011
(732) GUIGON JEROME JEAN

FRANCIS, cu rezidenţă în Str. Nerva
Traian, nr. 15, bl.M69 sc. 3, et. 2, ap.
77, sector 3, , BUCUREŞTI FRANTA
B

(540)

LE MAÎTRE GOURMET ARTESAN
CONFISEUR

(531) Clasificare Viena:020111; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02880
(151) 11.04.2011
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

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

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

(540)

MACHO LIBRE

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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 02860
(151) 11.04.2011
(732) IOANA BASESCU, Str. Av. Mr.

Ştefan Sănătescu nr. 2, ap. 3, sector 1,
011477, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MIŞCAREA POPULARA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02881
(151) 11.04.2011
(732) THE TORO COMPANY, 8111

Lyndale Avenue South, 55420,
B L O O M I N G T O N  S . U . A .
MINNESOTA

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

(540)

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:140102; 140103;

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

clase:
17 Piese componente ale sistemelor de
irigaţie; conducte pentru irigaţii; sisteme de
irigare prin picurare (drip tape); conducte
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flexibile din materiale plastice pentru
furnizarea apei pentru întreţinerea gazonului,
a brazdeloragricole sau în amenajări
peisagistice şi sisiteme de irigare constând în
principal din furtunuri şi conducte nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02882
(151) 11.04.2011
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

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

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

(540)

Scandia Sibiu BUCĂTĂRIE CU DICHIS
(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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 02883
(151) 11.04.2011
(732) S.C. ADVANCED BUSINESS

SOLUTIONS INTERNATIONAL
S.R.L., Calea Moşilor nr. 256, bl. 2,
sc. B, et. 6, ap. 37, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIVA TELECOM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii - acces la reţele
informatice mondiale; servicii de afişare
electronică, telecomunicaţii; asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea de
informatică mondială; comunicaţii prin
terminale de calculator; comunicaţii
telefonice; furnizarea accesului la baze de
date; furnizarea accesului la o reţea
informatică mondială; furnizarea canalelor de
telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshoping; închiriere telefoane; informaţii în
domeniul telecomunicaţiilor, sevicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii; servicii
telefonice.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software - programare
pentru calculatoare; găzduirea site-urilor
informatice (site-uri web); închirierea de
programe informatice; închirierea serverelor
de web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02884
(151) 11.04.2011
(732) GUIGON JEROME JEAN

FRANCIS, cu rezidenţă în Str. Nerva
Traian, nr. 15, bl.M69 sc. 3, et. 2, ap.
77, sector 3, , BUCUREŞTI FRANTA
B

(540)

MAESTRU GOURMET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02885
(151) 11.04.2011
(732) S.C. FJM COMPANY S.R.L., Str.

Aron Cotrus, nr. 59, et. 4, ap. 4-1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Str. Aleea Trestiana nr. 4,
bl.20, sc.B, et. 7, ap.72, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

botinelli

(531) Clasificare Viena:270503; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou în domeniu; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasele 18, 25 prin
intermediul magazinelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02917
(151) 12.04.2011
(732) S.C. STAR FOODS EM S.R.L., Str.

Taberei nr. 2, Jud. Ilfov, 077160,
POPEŞTI LEORDENI 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)

Pufuleţi
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(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru, alb
(531) Clasificare Viena:020503; 030124;

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

clase:
29 Carne, peste, pasări şi vânat; extracte din
carne; fructe si legume conservate, congelate,
uscate si fierte; jeleuri; dulceţuri, compoturi;
oua, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; gustări (snack foods) pe baza de
fructe, legume, brânză, carne, nuci; nuci
preparate; seminţe comestibile; seminţe
procesate din cereale.
30 Cafea , ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îgheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente ); mirodenii; gheaţă,
şi gustări (snack foods) pe bază de făină,
porumb, cereale, orez; seminţe procesate din
cereale (preparate din cereale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02918
(151) 12.04.2011
(732) S.C. CHEN 2005 HUA IMPOREX

S.R.L., Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bl.
21, sc. A, ap. 12, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
28 Articole sportive şi de pescuit, undiţe,
lansete, mulinete, gută, ace şi momeli
artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02908
(151) 12.04.2011
(732) HOGEA ALIN IONUT, Str. Tătuleşti

nr. 7, bl. 98, sc. 2, et. 2, ap. 24, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Alin-gsm

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02909
(151) 12.04.2011
(732) MIHAI GEORGE MANEA, Str.

Avrig nr. 9-19, bl. U1, sc. 5, et. 7, ap.
188, sector 2, 021571, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BISCUITERIA

  
(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; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02899
(151) 12.04.2011
(732) S.C. CNDPI ROMSOFT RETAIL

S.R.L., B-dul Mareşal Averescu nr.
8-10, Corp C, et. 2, camera 66, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

dc-shop

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02910
(151) 12.04.2011
(732) S.C. MICONSTRUCT S.R.L., Str.

Aviator Negel nr. 6A, jud. Dâmboviţa,
, TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

MICONSTRUCT

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02919
(151) 12.04.2011
(732) EURO VET DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Ardealului nr. 12, bl. l33,
sc. A, ap. 2, jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

EURO VET DISTRIBUTION



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI 4/2011/15

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020116; 070315;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; şi activităţi de logistică în
legătură cu produse de uz veterinar
alimentare, nealimentare, medicamentoase,
accesorii şi produse destinate întreţinerii
sănătăţii animalelor..
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; inclusiv servicii de curierat şi
mentenanţă prestate terţilor, în special cu
privire la produse de uz veterinar alimentare,
nealimentare, medicamentoase, accesorii şi
produse destinate întreţinerii sănătăţii
animalelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02911
(151) 12.04.2011
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,

Bdul. Bucureştii Noi nr. 140, sector 1,
012367, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CRIS-TIM Family Şunca

(531) Clasificare Viena:050315; 270508;
270511;  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02900
(151) 12.04.2011
(732) S.C. CNDPI ROMSOFT RETAIL

S.R.L., B-dul Mareşal Averescu nr.
8-10, Corp C, et. 2, camera 66, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMSOFT THE HARDWARE
COMPANY
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(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270503;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02912
(151) 12.04.2011
(732) BUSINESS INFORMATION

SYSTEMS (BIS) S.R.L., Str. Colţei
nr. 23, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALLEVO SOFTWARE

(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.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02901
(151) 12.04.2011
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY

S.R.L., Calea Bucureşti nr.231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA 

(540)

Gm GIANFRANCO DE MASSI

(591) Culori revendicate:alb, gri (pantone
425C), negru (pantone 426C)
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 (531) Clasificare Viena:270515; 270524;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02913
(151) 12.04.2011
(732) BUSINESS INFORMATION

SYSTEMS (BIS) S.R.L., Str. Colţei
nr. 23, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALLEVO

  
(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.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02902
(151) 12.04.2011
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY

S.R.L., Calea Bucureşti nr.231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA 

(540)

Gm GIORGIO DE MASSI

(591) Culori revendicate:alb, gri (pantone
425C), negru (pantone 426C)

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02920
(151) 12.04.2011
(732) MIRAMARVET S.R.L., Str.

Ardealului nr. 12, bl. 33, sc. A, ap. 2,
Jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

MIRAMARVET
(591) Culori revendicate:portocaliu, verde

(531) Clasificare Viena:030106; 030110;
030124; 030724; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; şi activităţi de logistică în
legătură cu produse de uz veterinar
alimentare, nealimentare, medicamentoase,
accesorii şi produse destinate întreţinerii
sănătăţii animalelor..
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; inclusiv servicii de curierat şi
mentenanţă prestate terţilor, în special cu
privire la produse de uz veterinar alimentare,
nealimentare, medicamentoase, accesorii şi
produse destinate întreţinerii sănătăţii
animalelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02903
(151) 12.04.2011
(732) S.C. MEGA MARREX S.R.L., Str.

Soldat Ilie Mihai nr.4, bl.M 123B, sc.
1, et. 1, ap. 10, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RugVity CUSTOM MADE RUGS

(591) Culori revendicate:negru, verde, alb
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;

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

clase:
27 Covoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02888
(151) 12.04.2011
(732) S.C. GFP REBEL GUARD S.R.L.,

Str. Bd. Aurel Vlaicu nr. 41, bl. PC1,
sc. B, etaj 8, ap. 52, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

GFP REBEL GUARD



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI 4/2011/15

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

 (531) Clasificare Viena:030104; 030116;
270502; 290114;  

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

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentrumonitorizarea
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 02921
(151) 12.04.2011
(732) EUROEXPO TRADE FAIRS

S.R.L., Str. Gârlei, nr. 1B, sector 1,, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

WELLNESS SHOW

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02895
(151) 12.04.2011
(732) S . C .  R O M  E N E R G Y

ARMSTRONG S.R.L., Str. Barajul
Argeş nr. 41, Lot 1 B, parter, ap. 3 C,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REA ROM ENERGY ARMSTRONG

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

  
(531) Clasificare Viena:011509; 011515;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a maşinilor
şi echipamentelor (echipamente industriale)
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Servicii de asistenţă tehnică la alegerea
echipamentelor, la montaj, la punerea în
funcţiune şi pe perioada de garanţie şi post
garanţie; servicii de punere în funcţiune şi
reparaţii a echipamentelor utilizate în industrie
şi alte ramuri de activitate.
42 Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de maşini şi echipamente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02904
(151) 12.04.2011
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

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

(540)

BCR Club Antreprenori

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

36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02922
(151) 12.04.2011
(732) S.C. LIBRARIILE HUMANITAS

S.A., Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp C,
et. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TEATRU ÎN VITRINĂ

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02915
(151) 12.04.2011
(732) S.C. CLICKDEAL S.R.L., Str.

Biserica Amzei nr. 27, sc. 2, et. 3, ap.
7, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLICK DEAL

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241521; 270517;

270524; 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 02896
(151) 12.04.2011
(732) S.C. ANT UNIVERSAL S.R.L., Str.

Constantin Brâncuşi nr. 9, bl. D15, sc.
B, et. 5, ap. 64, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Laimonci

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02905
(151) 12.04.2011
(732) NEAGU ALFRED-GEORGES, Str.

Icoanei nr. 60, sector 2, 020457,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MINTE, TRUP ŞI SUFLET

(531) Clasificare Viena:020123; 270508;
270521;  

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

35 Publicitate, consultanţă, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii şi reviste şi
servicii publicitare şi promotion on line, radio
şi tv pentru bunuri şi servicii, comenzi on line
pentru bunuri şi servicii, consultată
publicitară. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, training în domeniul
medical, publicare de cărţi şi periodice
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor, publicarea de informaţii
educaţionale din baze de date sau internet,
servicii de bibliotecă on line furnizând
publicaţii, cărţi, imagini, fotografii, cărţi şi
publicaţii electronice, servicii editoriale on
line, expoziţii, furnizarea şi producerea de
emisiuni şi programe tv şi radio, fan-cluburi,
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filme şi programe tv via video, înregistrări
muzicale şi video. 
44 Servicii medicale; servicii de tratamente
medicale, psihiatrie, reflexoterapie, masaj,
terapii neconvenţionale, servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe; consultaţii în
materie de farmacie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02914
(151) 12.04.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoza, nr.21,
parter, sector 2, 020331, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

adevărul TV

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

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de

semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului 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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02897
(151) 12.04.2011
(732) ASOCIATIA OPERATORILOR

D I N  A G R I C U L T U R A
ECOLOGICA BIO ROMANIA, Str.
Dna Ghica nr. 1, bl. 1, ap. 123, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRODUS GARANTAT DE BIO
ROMÂNIA

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

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050702;

270502; 270511; 290114;  
(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.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
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 02898
(151) 12.04.2011
(732) S.C. CNDPI ROMSOFT RETAIL

S.R.L., B-dul Mareşal Averescu nr.
8-10, Corp C, et. 2, camera 66, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

dc DEPOZITUL DE CALCULATOARE

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
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înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
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 02887
(151) 12.04.2011
(732) NEAGU ALFRED-GEORGES, Str.

Icoanei nr. 60, sector 2, 020457,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRUP ŞI SUFLET

  
(531) Clasificare Viena:020116;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, consultanţă, furnizare de spaţiu
publicitar în publicaţii şi reviste şi servicii
publicitare şi promotion on line, radio şi tv

pentru bunuri şi servicii, consultanţă
publicitară.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, publicare de cărţi şi
periodice, publicare electronică on-line a
cărţilor şi periodicelor, publicarea de
informaţii educaţionale din baze de date sau
internet, servicii de bibliotecă on line
furnizând publicaţii, cărţi, imagini, fotografii,
cărţi şi publicaţii electronice, servicii
editoriale on line, expoziţii, furnizarea şi
producerea de emisiuni şi programe tv şi
radio, fan-cluburi, filme şi programe tv via
video, înregistrări muzicale şi video, training
în domeniul medical.
44 Servicii medicale; servicii de tratamente
medicale, psihiatrie, reflexoterapie, masaj,
terapii neconvenţionale, servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe; consultaţii în
materie de farmacie.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 02906
(151) 12.04.2011
(732) SANDU STEFAN MARIUS, Aleea

Crinilor nr. 6, bl. P9, sc. 3, ap. 4,
jude ţul  Mehedin ţ i ,  220054,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)
RĂZBOI ÎNTRU CUVÂNT

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

16 Tipărituri.
35 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; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02923
(151) 12.04.2011
(732) M I N I S T E R U L

C O M U N I C A T I I L O R  S I
S O C I E T A T I I
INFORMATIONALE, Bd. Libertăţii
nr. 14, sector 5, 050706, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GHIŞEUL.RO

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

(531) Clasificare Viena:240701; 270515;
290113;  

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

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

lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02916
(151) 12.04.2011
(732) STAR FOODS EM S.R.L., Str.

Taberei nr. 2, judetul Ilfov, ,
POPESTI- LEORDENI 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)

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:020503; 030124;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; gustări (snack foods) pe bază de
fructe, legume, brânză, carne, nuci; nuci
preparate; seminţe comestibile; seminţe
procesate din cereale.
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,
gustări (snack foods) pe bază de făină,
porumb, cereale, orez; seminţe procesate din
cereale (preparate din cereale).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02907
(151) 12.04.2011
(732) COMPANIA NATIONALA

TRANSELECTRICA -  SA
F I L I A L A  S O C I E T A T E A
C O M E R C I A L A  P E N T R U
SERVICII DE MENTENANTA A
RETELEI DE TRANSPORT
SMART -SA, B-dul Gen. Gh.
Magheru nr.33, sector 1, 010325,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011503; 241507;

260113; 260301; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii, servicii de reparaţii
şi intreţinere a reţelei electrice de transport
(efectuarea de revizii, reparaţii şi remedieri
incidente la echipamentele primare şi
secundare din reţelele electrice, prestări de
servicii în domeniul energetic, microproducţie
de echipamente electrice); instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02924
(151) 12.04.2011
(732) S.C. TRILULILU S.A., Str. Parâng

nr. 17, bl. H10, ap. 41, Jud. Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

ZONGA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02886
(151) 12.04.2011
(732) NET REVELATION S.R.L., Str.

Nicolae Bălcescu nr. 8A, ap. 20,
judeţul Mureş, 540154, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

Tjobs.ro Oriunde în lume!

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), gri (pantone cool grey 8C),
negru (pantone black C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270515;

290112;  

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

35 Consultanţă pentru probleme legate de
personal; consultanţă pe probleme de
personal; recrutare de personal; teste
psihologice pentru selectarea personalului;
consultanţă profesională în afaceri; asistenţă în
managementul afacerilor; îndrumări în
organizarea şi conducerea afacerilor; servicii
de reclame pentru personal; căutare de
informaţii în fişierele de informaţii pentru
terţi; căutare de sponsorizare; cercetarea pieţei
muncii; compilarea informaţiilor în fişiere
electronice; gestionarea de fişiere informatice;
licitaţii în domeniul pieţei muncii; sondaje de
opinie pentru piaţa muncii; birouri de plasare
forţă de muncă, servicii de informare cu
privire la locurile de muncă; oportunităţi de
carieră; servicii de agenţii de locuri de muncă;
servicii de agenţii de locuri de muncă pentru
personalul medical; servicii de locuri de
muncă şi de personal.
41 Servicii oferite de academii; organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
seminarii, simpozioane şi workshop-uri;
instruirea personalului în domeniul locurilor
de muncă; organizarea de loterii; consiliere în
domeniul educaţiei şi/sau formării
profesionale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02925
(151) 12.04.2011
(732) S.C. MONDIAL IMPEX S.R.L., Str.

Viilor nr. 452 B, judeţul Mureş,
540575, SÂNTANA DE MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

MONDIAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile, tahini (pastă de seminţe de
susan), cartofi prăjiţi, fructe conservate, fructe
conservate în alcool, uscate; seminţe de
floarea soarelui şi seminţe de dovleac
preparate, miez de seminţe de floarea soarelui
şi de seminţe de dovleac, boabe de porumb
preparate pentru popcorn şi pentru preparare
la cuptor cu microunde; hrişcă fiartă.
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, halva (dulciuri din seminţe de susan
sau floarea soarelui prăjite).
31 Seminţe (seminţe de floarea soarelui, miez
seminţe de floarea soarelui, seminţe de
dovleac şi miez de seminţe de dovleac)
porumb pentru floricele, 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; seminţe de copt
preparate pentru consumul uman sau pentru
producţia de alimente, în special mac, mac
albastru, mac alb, mei, seminţe de dovleac,
seminţe de pepene, seminţe de in, porumb
expandat, susan seminţe de floarea soarelui,
grâu spelta, grâu spelta recoltat verde, hrişcă,
quinoa, amarant.
35 Publicitate, inclusiv prin pag web;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele
29,30,31 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
39 Ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
transportul, servicii de distribuţie, ambalarea
şi depozitarea produselor din clasele 29,
30,31; organizare de călătorii.
40 Tratament de materiale; sărare şi prăjire
migdale, caju, fistic, alune de pădure, arahide,
arahide în coajă şi fără coajă, seminţe de
floarea soarelui şi seminţe de dovleac, miez de
seminţe de floarea soarelui şi miez de seminţe
de dovleac, boabe de porumb pentru popcorn.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02944
(151) 13.04.2011
(732) MIKLOS-LEVENTE SZEKELY,

Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 207, ap.
24, Judeţul Mureş, , TÂRGU MUREŞ
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:120109; 120115;

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

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02951
(151) 13.04.2011
(732) S.C. LIVADA ADVERTISING

S.R.L., Aleea Valea Bujorului nr. 1,
bl. D9, sc. A, ap. 1, sector 6, 061927,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

I'm with BAND

(531) Clasificare Viena:270511; 270515;  
(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 02930
(151) 13.04.2011
(732) S.C. FAST EAT INVEST GROUP

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

(540)
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
368C)

  
(531) Clasificare Viena:050101; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02945
(151) 13.04.2011
(732) S.C. KRAVYS MEAT SOLUTIONS

S.R.L., Str. Vârnav nr. 29E, judeţul
Botoşani, 710166, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

carpathian beef

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02946
(151) 13.04.2011
(732) BÎRGĂOANU EUGEN, Aleea Aleşd

nr. 3, bl. N23, sc. 3, et. 3, ap. 37,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AIM GROUP



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI 4/2011/15

(531) Clasificare Viena:260302; 270502;
270519;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice.
10 Aparate medicale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02931
(151) 13.04.2011
(732) S . C .  A S T R A  V A G O A N E

CALATORI S.A., Str. Petru Rareş nr.
1-3, Jud. Arad, , ARAD ROMANIA 

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

(540)

astra-passengers

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.

42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
servicii de cercetare şi proiectare, de creaţie şi
design industrial; servicii de analiza şi
cercetare industriala; expertize tehnice,
proiectarea şi dezvoltarea hardware şi
software, crearea, dezvoltarea şi găzduirea
siturilor informatice (site web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02952
(151) 13.04.2011
(732) FRI - MARIO S.R.L., Str. Dumbrava

Nouă nr. 36, bl. P25, sc. 2, et. 5, ap.
43, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FIDAN CAMASIRLARI

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260405;

270502; 290114;  
(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. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02932
(151) 13.04.2011
(732) S.C. ROHOFER S.R.L., Str. Nicolae

Bălcescu nr. 16, bl. D3A, ap. 6, Jud.
Alba, 510097, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

ROHOFER AMAROY GOLDBERGER

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

30 Cafea şi derivate de cafea.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare.
40 Prelucrarea cafelei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02953
(151) 13.04.2011
(732) FRI - MARIO S.R.L., Str. Dumbrava

Nouă nr. 36, bl. P25, sc. 2, et. 5, ap.
43, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SNR-42 LENJERIE

(591) Culori revendicate:auriu, negru
(531) Clasificare Viena:270511; 270711;

290112;  

(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 02926
(151) 13.04.2011
(732) S.C. REWE ROMANIA S.R.L., Sat

Ştefăneştii de Jos, Str. Buşteni nr. 7,
Jud. Ilfov, 077175, COMUNA
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA 

(540)

BONNE CUISINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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, echipament pentru
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prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02947
(151) 13.04.2011
(732) FEDERATIA ROMANA DE

BASCHET, Str. Vasile Conta nr. 16,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LIGA NATIONALA DE BASCHET

 (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; papetarie;
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); material plastic pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului;
încălţăminte de sport; confecţii; maiouri;
veste; tricouri.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; aparate pentru
exerciţii fizice; apărători pentru genunchi;
apărători pentru cot; apărători pentru tibie;
mingi pentru jocuri sportive; jucării sportive;
plase (articole de sport).
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţisportive şi culturale; organizare de
competi ţ i i  sportive;  fotoreportaje;
perfecţionare sportivă.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
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ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02934
(151) 13.04.2011
(732) S.C. REYSOL S.R.L., Str. Mircea

Vodă nr. 11, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

REYSOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02927
(151) 13.04.2011
(732) MELICHIAN AGOP-LEON, Str.

Madona Dudu bl. 6, sc. 1, ap. 7,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

AGOP

  

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

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 02955
(151) 13.04.2011
(732) S.C. AMT SHOP ONLINE S.R.L.,

Aleea Zânelor nr. 6-8, bl. 1, ap. 3,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TARABA DE JOCURI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02937
(151) 13.04.2011
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Şos. Virtuţii nr. 148, Spaţiul
E47, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eMAG Marketplace
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(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
294 C), portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:180506; 270508;

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

clase:
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
15 Instrumente muzicale.
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; materiale pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere

tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şiîncălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Serviciiîn 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 02935
(151) 13.04.2011
(732) S.C. TAREST PRODUZIONE

S.R.L., Autostrada Bucureşti - Piteşti,
km. 23, nr. Cadastral 2982, Judeţul
Giurgiu, , BOLENTIN DEAL
ROMANIA 

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

(540)

CASA CARE RESPIRA

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
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alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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 02948
(151) 13.04.2011
(732) S.C. INITIUM CAPITAL S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu nr. 107-119, bl. E1,
sc. 5, ap. 142, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

U INITIUM CAPITAL

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270512;

270519;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02938
(151) 13.04.2011
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City
Gate, et. 7-18 din Turnul de Nord,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLICKNET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
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sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 02928
(151) 13.04.2011
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

URSUS nefiltrata

(591) Culori revendicate:roşu, auriu
 (531) Clasificare Viena:190825; 270502;

270509; 290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02936
(151) 13.04.2011
(732) ARTEXIM, Calea Victoriei nr. 155,

bl .  D1, sector  1,  010073,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEORGE ENESCU FESTIVAL

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizare de concursuri şi festivaluri în
domeniul culturii şi educaţiei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02941
(151) 13.04.2011
(732) COLIBAN ALEXANDRINA, Bd.

Iuliu Maniu nr. 13C, bl. D5, sc. 3, et.
3, ap. 28, sector 6, 77202,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GENERATION's OF BEAUTY BEAUTY
OF THE GENERATIONS

  
(531) Clasificare Viena:270515;  
(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 02949
(151) 13.04.2011
(732) S.C. RAVEN PROTECT S.R.L., Str.

Calea Domnească bl. X2D, parter,
Jude ţul Dâmbovi ţa,  130016,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

RAVEN PROTECT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

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

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02956
(151) 13.04.2011
(732) S.C. AQUABYG S.R.L., Str. Ştefan

cle Mare nr. 294, judeţul Galaţi, ,
COMUNA COROD ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

AquaByg

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ambalaje pentru îmbuteliat apă de masă
gazoasă (sifon), bere.
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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, ape minerale şi alte
ape îmbuteliate. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate
inclusiv prin pagină web pentru produsele din
clasa 32, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou; import-export; lanţ de
magazine.
39 Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea produselor cuprinse în clasa 32;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02950
(151) 13.04.2011
(732) S.C. LIVADA ADVERTISING

S.R.L., Aleea Valea Bujorului nr. 1,
bl. D9, sc. A, ap. 1, sector 6, 061927,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Summer Well

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(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 02957
(151) 13.04.2011
(732) S.C. AQUABYG S.R.L., Str. Ştefan

cle Mare nr. 294, judeţul Galaţi, ,
COMUNA COROD ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

Susurul Tinereţii ... natura asa cum e!

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

clase:
16 Ambalaje pentru îmbuteliat apă de masă
gazoasă (sifon), bere.
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, ape minerale şi alte
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ape îmbuteliate. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate
inclusiv prin pagină web pentru produsele din
clasa 32, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou; import-export; lanţ de
magazine.
39 Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea produselor cuprinse în clasa 32;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02929
(151) 13.04.2011
(732) P R O C T E R  &  G A M B L E

INTERNATIONAL OPERATIONS
S.A., Route de Saint-Georges 47, 1213
Petit-Lancy 1, , GENEVA ELVETIA

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

(540)

DANGER ZONE

(300) Prioritate invocată:
 /01.11.2010/CH
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate antisudorifice, deodorante de uz
personal, apă de corp, preparate pentru ras;
spraiuri de corp parfumate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02954
(151) 13.04.2011
(732) S.C. NICO TRANS S.R.L., Str.

Industrială nr. 2, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA 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)

ice cream NICO ICE

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru intermediar

(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
270509; 290104;  

(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, publicitate on - line într-o reţea
computerizată; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
beneficiul terţilor a diverselor produse pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; import-export;
lanţ de magazine; organizarea de târguri şi
expoziţii în scop publicitar şi comercial, toate
acestea pentru produsele din clasa 30.
39 Transport; ambalare, depozitare şi
distribuţia produselor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 00988
(151) 19.02.2010
(732) S.C. GETUSA S.R.L., Bdul Tache

Ionescu nr. 71, judeţul Timiş, 300073,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) ALAN LILIANA Consilier în
proprietate industrială, nr.183B,
jud.Timis OTVESTI

(540)

PPC

În conformitate cu regula 17 Alineatul
4 din regulamentul de aplicare al Legii
84/1998 solicitantul nu revendică drept de
folosinţă exclusivă pentru  1
(591) Culori revendicate:albastru, bleu,

verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270503;

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

clase:
9 Consumabile pentru imprimante şi
calculatoare: cartuşe toner cu cilindru; unitate
de imprimare pentru pentru imprimante şi
copiatoare, fax, multifuncţionale; cartuşe
ink-jet; riboane (benzi tuşate) şi cap de scriere
pentru imprimante matriceale); programe
pentru calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 4/2011/saptamana 15

Referitor depozit M 2011/00617 publicat in BOPI CERERI 2/2011 din data de 3.02.2011

s-a constatat o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii fiind publicata e Devize cu

spatiu intre cuvinte,  solicitantul face mentiunea ca denumirea corecta a marcii este fara

spatiu intre cuvinte si anume corect  fiind    eDevize. 
Pentru aceasta s-a facut corectura si in baza de date.

Referitor depozit M 2011/2301 publicat in BOPI CERERI 4/2011 din data de 7.04.2011 s-a

constatat o eroare la introducerea denumirii marcii corect fiind LAY’S RUMENITI IN

CUPTOR. S-a trimis solicitantului notificare rectificativa si s-a facut si corectura in baza de

date.

Referitor depozit M 2011/2589 publicat in BOPI CERERI 4/2011 din data de 7.04.2011 s-a

constatat o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii a fost publicata sub denumirea

Metropolitan Club& Evenimente CORECT fiind   Metropolitan  Club & Events.

Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date si trimis solicitantului notificare

rectificativa.

Se scoate de la publicare M 2010/08635 dintr-o eroare s-a publicat in data de 2.12.2010

data depozitului este 7.04.2011 atunci cand au fost depuse completarile pentru

constituirea depozitului aceasta cerere fiind publicata in BOPI 4 din  data de

7.04.2011/saptamana 15



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2011 01114
(151) 21.04.2005
(732) COMME DES GARCONS, CO.,

LTD., 11-5, Minami-Aoyama,
5-Chome Minato-Ku, 107, TOKYO
JAPONIA 

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

(540)

tao COMME des GARCONS

  
(531) Clasificare Viena:241703; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Produse confecţionate din aceste materiale,
şi anume piele şi imitaţie de piele şi neincluse
în alte clase; exceptând produsele adaptate
funcţional pentru sport.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
pentru cap; cu excepţia produselor adaptate
funcţional pentru sport, inclusiv şosete,
special concepute pentru a fi folosite la
triatlon şi la toate sporturile de rezistenţă şi
anduranţă.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI nr. 4/2011/15

(210) M 2011 02225
(151) 08.10.2008
(732) INTESA SANPAOLO S.p.A., Piazza

San Carlo 156, TO, 10121, TORINO
ITALIA 

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

(540)

PRAVEX

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

˜˜˜˜˜˜˜




