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CERERI MARCI publicate în BOPI nr 5/2011/saptamana 18
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01421
02.05.2011 RADULESCU IULIANA The Client Factory

2 M 2011
02655

29.04.2011 S.C. VERADI TRADE S.R.L. PRO TOOLS

3 M 2011
02656

29.04.2011 S.C. VERADI TRADE S.R.L. okay

4 M 2011
02681

29.04.2011 S.C. AQUA CONSTRUCT S.R.L. URBIO SOLUŢII DE VIITOR

5 M 2011
02715

03.05.2011 COSTEA CORNELIU-CLAUDIU STAMPILO ZAUR DEVORĂM
ŞTAMPILE!

6 M 2011
03018

03.05.2011 PETRE TEODORA-RALUCA DIAMOND CLUB

7 M 2011
03019

03.05.2011 PETRE TEODORA-RALUCA PRIVILEGE CLUB

8 M 2011
03251

02.05.2011 S.C. ANPROM CLASS S.R.L. FRIENDS & COFFEE

9 M 2011
03252

02.05.2011 S.C. PREFABET S.R.L. Prefabet Prefabricate pentru
construcţii

10 M 2011
03253

28.04.2011 S.C. DEUTEK S.A. Ag ArgintActiv Antibacterian

11 M 2011
03254

28.04.2011 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PREMIUM MED SILVER

12 M 2011
03255

28.04.2011 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PREMIUM MED GOLD

13 M 2011
03256

28.04.2011 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PREMIUM MED DIAMOND

14 M 2011
03257

28.04.2011 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE GROUP
S.A.

PREMIUM MED PLATINUM

15 M 2011
03258

28.04.2011 S.C. ALEX ILA CONSTRUCT
S.R.L.

IZVORUL RECE Apă de izvor

16 M 2011
03259

28.04.2011 MITREA NICOLAIE DECORA cu noi începi, cu noi
termini
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17 M 2011
03260

28.04.2011 S.C. TERRA MANAGEMENT &
DEVELOPMENT GROUP S.R.L.

Sun & Wind RENEWABLE ENERGY
SOLUTION

18 M 2011
03261

28.04.2011 S.C. ECOVEHICULE BUSINESS
CONCEPT S.R.L.

MICROPHONE

19 M 2011
03262

03.05.2011 RADU GEORGE DELUX SECURITY

20 M 2011
03263

03.05.2011 S.C. CENTRUL REGIONAL DE
SECURITATE S.R.L.

CRS SECURITY

21 M 2011
03264

28.04.2011 ALFA GRAIN AND OILS LTD. LIPNIK ULEI RAFINAT DE
FLOAREA SOARELUI

22 M 2011
03265

28.04.2011 ALFA GRAIN AND OILS LTD. Bistra

23 M 2011
03266

02.05.2011 PAGINI AURII S.A. tel paginialbe.ro

24 M 2011
03267

28.04.2011 INNERES AUGE COMPANY
S.A.

J

25 M 2011
03268

28.04.2011 INTERSTOLITSA LTD. YAT

26 M 2011
03269

28.04.2011 S.C. AGRICOLA
INTERNATIONAL S.A.

Agricola BACĂU Ediţie de Colecţie
Salam Sibiu Şampanie

27 M 2011
03270

28.04.2011 SARAH FARM COMERT
IMP-EXP S.R.L.

Q

28 M 2011
03271

28.04.2011 SARAH FARM COMERT
IMP-EXP S.R.L.

Q Plaster

29 M 2011
03272

28.04.2011 INTEL CORPORATION

30 M 2011
03273

28.04.2011 CRIZBASAN EMANOIL DORIN DELTA DIN CARPATI DORIPESCO

31 M 2011
03274

28.04.2011 CRIZBASAN EMANOIL DORIN AVP Asociaţia de Vânătoare si
Pescuit DORIPESCO

32 M 2011
03275

29.04.2011 S.C. CAFENEAUA
BUCURESTIULUI D'ALTADATA
S.R.L.

MATILD - DOMNITORUL TUTUROR
BORVIZELOR

33 M 2011
03276

29.04.2011 ALBERT-ANI SEBASTIAN Albert's Professional

34 M 2011
03277

29.04.2011 ALBERT-ANI SEBASTIAN Werker Linii profesionale de aplicare

35 M 2011
03278

29.04.2011 ALBERT-ANI SEBASTIAN steelbird
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36 M 2011
03279

29.04.2011 SINDICATUL NATIONAL AL
POLITISTILOR DIN ROMANIA

SINDICATUL NAŢIONAL AL
POLIŢIŞTILOR DIN ROMÂNIA Acta
non verba

37 M 2011
03280

29.04.2011 BRATU VIOREL MISS BIKINI TRES JOLIE

38 M 2011
03281

29.04.2011 S.C. LIDER TIME SECURITY
S.R.L.

LTS LIDER TIME SECURITY

39 M 2011
03282

29.04.2011 S.C. CENTRUL DE CALCUL
S.A.

Cert Digital

40 M 2011
03283

29.04.2011 S.C. TRAMOS S.R.L. Profi Gusto

41 M 2011
03284

29.04.2011 S.C. MARINA CELESTE S.R.L. Marina Celeste

42 M 2011
03285

29.04.2011 S.C. RAF INVEST EXIM S.R.L. JOY CLUB

43 M 2011
03286

29.04.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. STIINTA DISTRACTIVA

44 M 2011
03287

29.04.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. CREATOR

45 M 2011
03288

29.04.2011 S.C. D-TOYS S.R.L. BOTANICA DISTRACTIVA

46 M 2011
03289

29.04.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. CRYSTAL PUZZLE

47 M 2011
03290

29.04.2011 S.C. DEICO GAMES S.R.L. OUL SAU GAINA?

48 M 2011
03291

29.04.2011 PANAGIOTIS KESOUDIS COSMO LINE

49 M 2011
03292

29.04.2011 PANAGIOTIS KESOUDIS beauty star profesional

50 M 2011
03293

29.04.2011 ISOPESCU IOANA POLIGRAFIA CODEX

51 M 2011
03294

29.04.2011 S.C. AGIL COM 2001 S.R.L. KAZI TM

52 M 2011
03295

29.04.2011 S.C. AGIL COM 2001 S.R.L. ENLIGHTEN Brick

53 M 2011
03296

29.04.2011 S.C. SIMSEKLER TRANS-CON
S.R.L.

SIMITCI

54 M 2011
03297

29.04.2011 S.C. DA YIE IMPEX S.R.L. DRK PROFESSIONAL POWER
TOOLS
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55 M 2011
03298

29.04.2011 S.C. DOUBLE WING IMPEX
S.R.L.

roveli

56 M 2011
03299

29.04.2011 TUDORACHE MARIUS
CONSTANTIN

LEGEND OPTIC optică medicală

57 M 2011
03300

29.04.2011 TUDORACHE MARIUS
CONSTANTIN

Night Vision

58 M 2011
03301

29.04.2011 TUDORACHE MARIUS
CONSTANTIN

PC Monitor Confort

59 M 2011
03302

29.04.2011 DF World of Spices GmbH Condimente de înaltă clasă

60 M 2011
03303

29.04.2011 STARBUCKS CORPORATION
D/B/A STARBUCKS COFFEE
COMPANY

61 M 2011
03304

29.04.2011 S.C. UNITED EURO
DISTRIBUTIONS S.A.

WINE SOUL team

62 M 2011
03305

29.04.2011 NIŢESCU NORMA-NATHALIE Incze Klara

63 M 2011
03306

29.04.2011 S.C. HOSTWAY ROMANIA
S.R.L.

STREAMPLAY

64 M 2011
03307

29.04.2011 S.C. NEMIRA PUBLISHING
HOUSE S.R.L.

ANTICIPATIA

65 M 2011
03308

29.04.2011 S.C. PRIMAVERA DESIGN
S.R.L.

PRIMAVERA design

66 M 2011
03310

29.04.2011 S.C. DELTA FORCE
SOLUTIONS S.R.L.

DELTA FORCE SOLUTIONS

67 M 2011
03311

29.04.2011 DUICA ADRIAN DAN Plantavit

68 M 2011
03312

02.05.2011 STARWOK INTERNATIONAL
FOOD S.R.L.

EL GAUCHO ARGENTINIAN
STEAKHOUSE

69 M 2011
03313

02.05.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. MU DRAGONUL ROŞU

70 M 2011
03314

02.05.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. DR Department Store

71 M 2011
03315

02.05.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. Magazinul Universal DRAGONUL
ROŞU

72 M 2011
03316

02.05.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. MUDR

73 M 2011
03317

02.05.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. Magazinul Universal DR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - CERERI MARCI BOPI 5/2011/18

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

5

74 M 2011
03318

02.05.2011 TERMOSANITAS 2000 S.R.L. FOTOLII PUF

75 M 2011
03319

02.05.2011 S.C. LUMEA COPIILOR
TRADING S.R.L.

LUMEA COPIILOR

76 M 2011
03320

02.05.2011 VARBANCIU NICOLAE Partidul Dreptăţii Sociale (PDS)

77 M 2011
03321

02.05.2011 S.C. BIG IDEAS FACTORY
S.R.L.

Diet to go livrăm diete

78 M 2011
03322

02.05.2011 S.C. VIE VIN VINJU MARE
S.R.L.

VM 5 Motive

79 M 2011
03323

02.05.2011 VKR HOLDING A/S Înclinaţie spre lumină

80 M 2011
03324

02.05.2011 S.C. INTEGRA S.R.L.

81 M 2011
03325

02.05.2011 S.C. INTEGRA S.R.L. Limba Soacrei

82 M 2011
03326

02.05.2011 S.C. CLEAR CONSULTING
S.R.L.

CAFE TUTUN

83 M 2011
03327

02.05.2011 S.C. LUPTRIF CONSTRUCT
S.R.L.

PIATRĂ NATURALĂ PENTRU
PAVAT ŞI PENTRU ZIDIT DE LA
BLIDARI ŞI SĂPÂNŢA

84 M 2011
03328

02.05.2011 S.C. RADIN IMPEX COM S.R.L. VALEA IAZURILOR

85 M 2011
03329

02.05.2011 S.C. PERSONAL CON SULTING
S.R.L.

EVOACT

86 M 2011
03330

02.05.2011 S.C. EDITURA PARALELA 45
S.A.

TIMTIM & TIMY

87 M 2011
03331

02.05.2011 S.C. BANEASA
DEVELOPMENTS S.R.L.

Hope Pop Up Store

88 M 2011
03332

02.05.2011 S.C. VINTERRA
INTERNATIONAL S.A.

Maison Hariton

89 M 2011
03333

02.05.2011 OPREA ILIE TORNADO CHIPS

90 M 2011
03334

02.05.2011 PRIMARIA MUNICIPIULUI
BISTRITA

Bistriţa, Poarta Transilvaniei

91 M 2011
03335

02.05.2011 PRIMARIA MUNICIPIULUI
BISTRITA

BISTRITA

92 M 2011
03336

02.05.2011 PRIMARIA MUNICIPIULUI
BISTRITA
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93 M 2011
03337

02.05.2011 FUNDATIA CULTURALA ART
PROMO

EXPERIMENTAL INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

94 M 2011
03338

03.05.2011 S.C. CARANDA BATERII S.R.L. CARANDA DIESEL FORTZA

95 M 2011
03339

03.05.2011 S.C. CARANDA BATERII S.R.L. CARANDA SMART

96 M 2011
03340

03.05.2011 S.C. CARANDA BATERII S.R.L. CARANDA BATERII

97 M 2011
03341

03.05.2011 S.C. MESERIASUL NICO S.R.L. La Meseriaşu'

98 M 2011
03342

03.05.2011 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. FACE DIN FEBRA DOAR O
AMINTIRE

99 M 2011
03343

03.05.2011 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. FACE DIN DURERE DOAR O
AMINTIRE

100 M 2011
03344

03.05.2011 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. ÎI VINE DE HAC FEBREI

101 M 2011
03345

03.05.2011 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. ÎI VINE DE HAC DURERII

102 M 2011
03346

03.05.2011 ROTARU IOAN CAFE EN GRANDE TORREFIES
Cafe Rendez-vous

103 M 2011
03347

03.05.2011 BRATU VIOREL MISS BIKINI TRANSILVANIA
VAMPIRENES TEAM

104 M 2011
03348

03.05.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

ZIPPERS

105 M 2011
03349

03.05.2011 S.C. LIONS CLASS GUARD
S.R.L.

CLASS GUARD LIONS

106 M 2011
03350

03.05.2011 S.C. VREAU BILET S.R.L. PRĂJITURI DE ACASĂ

107 M 2011
03351

03.05.2011 FUNDATIA VIER PFOTEN
ROMANIA

Dogs For People

108 M 2011
03352

03.05.2011 S.C. ZEBRAPAY S.R.L.

109 M 2011
03353

03.05.2011 S.C. GOLD GLASS S.R.L. gg Gold Glass Romania

110 M 2011
03354

03.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. COLONBENE

111 M 2011
03355

03.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. ZINGIBER MATERNA
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112 M 2011
03356

03.05.2011 S.C. DON SCARFACE
SECURITY S.R.L.

DON SCARFACE SECURITY

113 M 2011
03357

03.05.2011 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

REGELE CAROL

114 M 2011
03358

03.05.2011 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

REGINA ELENA

115 M 2011
03359

03.05.2011 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

REGINA MARIA

116 M 2011
03360

03.05.2011 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

REGINA ELISABETA

117 M 2011
03361

03.05.2011 CASA MAJESTATII SALE
REGELUI MIHAI I

REGELE FERDINAND

118 M 2011
03362

03.05.2011 S.C. CONTENTSPEED S.R.L. ContentSpeed the fast way to results

119 M 2011
03363

03.05.2011 S.C. MEREDITH S.R.L. SMART BAKER

120 M 2011
03364

03.05.2011 S.C. MEREDITH S.R.L. pâine toast Panete

121 M 2011
03365

03.05.2011 S.C. ROVIT S.A. CRAMA SECIU

122 M 2011
03366

03.05.2011 BORTEANU COSTANTIN
DANIEL

TZUICOMYCIN

123 M 2011
03367

03.05.2011 BORTEANU COSTANTIN
DANIEL

ţuicomicina

124 M 2011
03368

04.05.2011 S.C. CORMANNER S.R.L. Kolibri

125 M 2011
03369

03.05.2011 S.C. ATLAS CORPORATION
S.R.L.

AplaContact

126 M 2011
03370

03.05.2011 S.C. SITRUSCO CORPOATION
S.R.L.

PC EXPRESS

127 M 2011
03371

03.05.2011 BERLIN-CHEMIE AG EVINIL

128 M 2011
03372

03.05.2011 ELKEM AS FOUNDRISIL

129 M 2011
03373

03.05.2011 BERLIN-CHEMIE AG DUPROD

130 M 2011
03374

03.05.2011 PARMALAT S.p.A. LATTE PRIMA CRESCITA
PARMALAT

131 M 2011
03375

03.05.2011 S.C. VINALCOOL S.A. STADIVARIUS
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132 M 2011
03376

03.05.2011 PARMALAT S.p.A. PARMALAT NATURA PREMIUM

133 M 2011
03377

03.05.2011 BERLIN-CHEMIE AG LORYX

134 M 2011
03378

03.05.2011 BARILLA G. e. R. FRATELLI -
Societa per Azioni

MASA BUNA INCEPE CU
PICCOLINI

135 M 2011
03379

03.05.2011 S.C. ALEX ANTOS GROUP
MEDICAL MEDIA S.R.L.

CLINICA DOCTOR ACASA
SERVICII MEDICALE COMPLETE
LA DOMICILIU

136 M 2011
03380

03.05.2011 GEORGESCU RADU CRISTIAN
ENESCU DAN CONSTANTIN

BEER DRINKERS' WORLD
CHAMPIONSHIP

137 M 2011
03381

03.05.2011 S.C. ROMEXPO S.A. Târg de Paşte

138 M 2011
03382

03.05.2011 S.C. ROMEXPO S.A. EXPO RESIDENCE - Targ imobiliar

139 M 2011
03383

03.05.2011 ANA DEMSOREAN POSH magazine

140 M 2011
03384

04.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. VELLA

141 M 2011
03385

04.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Albinuţa

142 M 2011
03386

04.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. MILTON

143 M 2011
03387

04.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. BIO EATING

144 M 2011
03388

04.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. COLINE D'ITALIA

145 M 2011
03389

04.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Pui de la Mama lui

146 M 2011
03390

04.05.2011 S.C. ROMBAT S.A. ROMBAT TERRA TEHNOLOGIE
HEAVY DUTY

147 M 2011
03391

04.05.2011 S.C. ROMBAT S.A. ROMBAT TERRA PRO
TEHNOLOGIE SUPER HEAVY
DUTY

148 M 2011
03392

04.05.2011 S.C. ROMBAT S.A. ROMBAT TERRA PLUS
TEHNOLOGIE HEAVY DUTY
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149 M 2011
03393

04.05.2011 BRATU VIOREL MISS LINGERIE ROMANIA SUPER
STAR

150 M 2011
03394

04.05.2011 BRATU VIOREL MISS SUPER MODEL REGINELE
FRUMUSETII

151 M 2011
03395

04.05.2011 S.C. GEA STRATEGY &
CONSULTING S.A.

GEA STRATEGY

152 M 2011
03396

04.05.2011 S.C. GEA STRATEGY &
CONSULTING S.A.

GEA

153 M 2011
03397

04.05.2011 S.C. GEA STRATEGY &
CONSULTING S.A.

GEA Strategy&Consulting

154 M 2011
03398

04.05.2011 S.C. GEA STRATEGY &
CONSULTING S.A.

GEA Consulting

155 M 2011
03399

04.05.2011 S.C. NOVA SECURITY S.R.L. NOVA SECURITY

156 M 2011
03400

04.05.2011 LACATUSU VASILE RODENTIST

157 M 2011
03401

04.05.2011 S.C. IPSO S.R.L. Pre-Sezon

158 M 2011
03402

04.05.2011 S.C. IPSO S.R.L. Pre Sezon

159 M 2011
03403

04.05.2011 S.C. PROTECT NPG S.R.L. NPG PROTECT SIGURANŢA TA

160 M 2011
03404

04.05.2011 S.C. GRAPEFRUIT S.R.L. Brand as interface

161 M 2011
03405

04.05.2011 GRIGORE DRAGOS MARIAN i-Car

162 M 2011
03406

04.05.2011 S.C. AVALON
COMMUNICATIONS S.R.L.

Transylvania International Horse
Show

163 M 2011
03407

04.05.2011 BOTORAN LUCIAN-VIRGIL CAB VET

164 M 2011
03408

04.05.2011 FUNDATIA PROAM EVENTS BCR TENIS PARTENER tenis
pentru toţi

165 M 2011
03409

04.05.2011 S.C. BANCA TRANSILVANIA
S.A.

BT 24

166 M 2011
03410

04.05.2011 S.C. PREMIUM FOOTWEAR
S.R.L.

if you care

167 M 2011
03411

04.05.2011 DRAGOS LEONARD LXL
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168 M 2011
03413

04.05.2011 MARGARIT CRISTIAN TABARA DE SANATATE SI
FITNESS

169 M 2011
03414

04.05.2011 JOHNSON & JOHNSON AVEENO FRESH ESSENTIALS

170 M 2011
03415

04.05.2011 MARGARIT CRISTIAN CROSSFIT

171 M 2011
03416

04.05.2011 MARGARIT CRISTIAN FIT CAMP

172 M 2011
03417

04.05.2011 APPLE INC THUNDERBOLT

173 M 2011
03418

04.05.2011 STOICA VLAD CONSTANTIN SMART ATLETIC

174 M 2011
03419

04.05.2011 BERLIN CHEMIE AG MILEA

175 M 2011
03420

04.05.2011 STOICA VLAD CONSTANTIN AQUA CHALLENGE

176 M 2011
03421

04.05.2011 BERLIN CHEMIE AG MYRA

177 M 2011
03422

04.05.2011 ORHEANU ANDREEA BEBSTER

178 M 2011
03423

04.05.2011 BERLIN CHEMIE AG PROMARON

179 M 2011
03424

04.05.2011 BERLIN CHEMIE AG ZITON

180 M 2011
03425

04.05.2011 BORÎNDEL RĂZVAN bizz yo !

181 M 2011
03426

04.05.2011 BORÎNDEL RĂZVAN Club TURISM

182 M 2011
03427

04.05.2011 PÂRVU DRAGOŞ un Exerciţiu de Spirit

183 M 2011
03428

04.05.2011 ANCA DOBRE TRIP AND SLEEP

184 M 2011
03429

04.05.2011 DR. REDDY'S LABORATORIES
LTD

FOCUS ON PAIN

185 M 2011
03430

04.05.2011 S.C. MAESTRO ATRACTIV
CONFECŢII S.R.L.

M&A NEW FASHION IN TOWN

186 M 2011
03431

04.05.2011 S.C. TONICA GROUP S.R.L. SĂNĂTATE PENTRU TRUP ŞI
SUFLET
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187 M 2011
03432

04.05.2011 DOBRESCU MARIANA
LUMINITA

mini ROCK
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210) M 2011 01421
(151) 02.05.2011
(732) RADULESCU IULIANA, Aleea

Radaseni nr. 7, bl. 27, sc. 1, et. 2, ap.
10, sector 5, 051845, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

The Client Factory

  
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02655
(151) 29.04.2011
(732) S.C. VERADI TRADE S.R.L., DN

59 Km 8 + 950 M Dreapta, judeţul
Timiş, , TIMISOARA ROMANIA 

(540)

PRO TOOLS

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; 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); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelui 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
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instalaţii sanitare.
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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02656
(151) 29.04.2011
(732) S.C. VERADI TRADE S.R.L., DN

59 Km 8 + 950 M Dreapta, judeţul
Timiş, , TIMISOARA ROMANIA 

(540)

okay

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270512;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 02681
(151) 29.04.2011
(732) S.C. AQUA CONSTRUCT S.R.L.,

Str. Muşatinii nr. 45, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

URBIO SOLUŢII DE VIITOR
(591) Culori revendicate:portocaliu, bleu
(531) Clasificare Viena:241517; 270502;

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

clase:
6 Pubele metalice; containere metalice pentru
gunoi.
9 Celule fotovoltaice.
11 Colector solar pentru încălzire.
20 Pubele nemetalice; containere nemetalice
pentru gunoi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 02715
(151) 03.05.2011
(732) COSTEA CORNELIU-CLAUDIU,

Str. Mărăşeşti nr. 277, bl. 25, et. 1, ap.
6, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

STAMPILO ZAUR DEVORĂM
ŞTAMPILE!

(591) Culori revendicate:roz, negru
(531) Clasificare Viena:040502; 270508;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03018
(151) 03.05.2011
(732) PETRE TEODORA-RALUCA, Str.

Aleea Oteşani nr. 5, bl. OD 52-54, sc.
C, et. 5, ap. 109, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIAMOND CLUB

  
(531) Clasificare Viena:170201; 170202;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03019
(151) 03.05.2011
(732) PETRE TEODORA-RALUCA, Str.

Aleea Oteşani nr. 5, bl. OD 52-54, sc.
C, et. 5, ap. 109, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRIVILEGE CLUB

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03251
(151) 02.05.2011
(732) S.C. ANPROM CLASS S.R.L., Str.

Vrancei nr. 92, Jud. Maramureş,
430394, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

FRIENDS & COFFEE

(591) Culori revendicate:crem, negru, verde,
portocaliu, maro

  
(531) Clasificare Viena:050316; 051325;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03258
(151) 28.04.2011
(732) S.C. ALEX ILA CONSTRUCT

S.R.L., str. Drumul între Tarlale nr.
31-33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IZVORUL RECE Apă de izvor

(591) Culori revendicate:bleu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:030407; 030721;

050307; 061901; 061905; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03253
(151) 28.04.2011
(732) S.C. DEUTEK S.A., Str. Cătănoaia

nr. 33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Ag ArgintActiv Antibacterian

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
portocaliu, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:261501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub formă
de foiţe şi sub pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03264
(151) 28.04.2011
(732) ALFA GRAIN AND OILS LTD., 19

Izola Plania str., 7015, RUSE
BULGARIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

LIPNIK ULEI RAFINAT DE FLOAREA
SOARELUI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03254
(151) 28.04.2011
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREMIUM MED SILVER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03265
(151) 28.04.2011
(732) ALFA GRAIN AND OILS LTD., 19

Izola Plania str., 7015, RUSE
BULGARIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Bistra

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI  nr. 5/2011/18

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03255
(151) 28.04.2011
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREMIUM MED GOLD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03259
(151) 28.04.2011
(732) MITREA NICOLAIE, Str. Maşina

de Pâine nr. 69, bl. 0D23, sc. D, ap.
155, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE

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

(540)

DECORA cu noi începi, cu noi termini
(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,

portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:070311; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03272
(151) 28.04.2011
(732) INTEL CORPORATION, 2200

Mission College Boulevard,
95052-8119, SANTA CLARA S.U.A.
CALIFORNIA

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

(540)
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(300) Prioritate invocată:
 /07.12.2010/TT
  
(531) Clasificare Viena:011503; 241517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Computere, dispozitive periferice pentru
computere, terminale pentru computere;
hardware pentru computere; dispozitive pentru
jocurile computerizate, microprocesoare, plăci
pentru memorie, monitoare, afişaje, tastaturi,
cabluri, modem-uri, imprimante, driver-e
pentru compact discuri, adaptoare, carduri
pentru adaptoare, conectori şi driver-e; medii
de stocare goale pentru computer; dispozitive
magnetice de transport pentru date; programe
pentru computer; programe pentru computer
pentru autorizarea, descărcarea, transmiterea,
primirea, editarea, extragerea, codificarea,
decodificarea, afişarea, stocarea şi organizarea
textelor, a graficelor, a imaginilor şi a
publicaţiilor electronice; programe pentru
computer şi programe dedicate de firmă
pentru computer, şi anume programe pentru
sisteme de operare, programe pentru
sincronizarea datelor şi programe instrument
pentru elaborarea aplicaţiilor pentru
desktop-uri şi laptop-uri; programe şi
hardware pentru computer pentru asigurarea
comunicării telefonice integrate cu reţelele
globale de informare computerizate; programe
preînregistrate pentru computer pentru
managementul informaţiilor personale,
program pentru managementul bazelor de
date, program pentru recunoaşterea
caracterelor, program pentru managementul
telefonic, program pentru poşta şi mesageria
electronică, program pentru apelare prin
pager, program pentru telefonia mobilă;
program pentru sincronizarea bazelor de date,
programe pentru computer pentru accesarea,
explorarea şi căutarea bazelor de date online,
program pentru computer  pentru
redirecţionarea mesajelor, a poştei electronice

pe Internet, şi/sau a altor date către unu sau
mai multe dispozitice electronice portabile
dintr-o arhivă de date sau asociată cu un
desktop computer sau un server; program
pentru computer pentru sincronizarea datelor
între un dispozitiv sau post de control de la
distanţă şi un dispozitiv sau post de control de
la distanţă sau fix; publicaţii electronice care
se pot descărca de genul cărţilor, al pieselor de
teatru, al pamfletelor, broşurilor, buletinelor
informative, ziarelor, revistelor şi periodicelor
având o gamă largă de teme de interes
general; dispozitive electronice digitale
portabile şi programele eferente acestora;
MP3 şi alte dispozitive de redare audio în
format digital; computere portabile, tablete
computerizate, asistenţi digitali personali,
organizatoare electronice, agende electronice;
dispozitive electronice digitale mobile,
dispozitive pentru sistemul global de
poziţionare (GPS), telefoane; dispozivive
electronice digitale mobile şi portabile pentru
trimiterea primirea apelurilor telefonice, a
mesajelor fax, a poştei electronice şi a altor
date digitale; telefoane fără fir; telefoane
mobile; piese de schimb şi accesorii pentru
telefoanele mobile; fax-uri, roboţi telefonici,
aparate foto, videotelefoane, programe şi
hardware pentru computer pentru recuperarea
informaţiilor telefonice; unităţi electronice
portabile pentru primirea, stocarea şi/sau
transmiterea datelor şi a mesajelor fără fir şi
dispozitive electronice care ajută utilizatorul
să urmărească sau să administreze informaţiile
personale; echipamente şi instrumente
electronice de comunicare; aparate şi
instrumente pentru telecomunicaţii; fonturi,
modele de tipar, simboluri şi modele sub
formă de date înregistrate; cipuri, discuri şi
benzi ce poartă sau sunt destinate înregistrării
programelor pentru computer; memorie cu
acces aleatoriu sau memorie doar în citire;
aparate cu memorie în stare solidă; jocuri
computerizate sau electronice; manuale cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI  nr. 5/2011/18

instrucţiuni de utilizare în format electronic ce
poate fi citit, citit automat sau computerizat
pentru a fi utilizat şi vândut ca o unitate
împreună cu toate bunurile menţionate
anterior; aparatură pentru stocarea datelor;
driver-e pentru hard; unităţi miniaturizate de
stocare pe driver hard disc; discuri audio
video, CD-ROM şi discuri digitale adaptabile;
paduri pentru mouse; baterii; baterii
reîncărcabile; încărcătoare; încărcătoare
pentru baterii electrice; căşti; căşti stereo;
căşti pentru interiorul urechii; difuzoare
stereo; difuzoare audio; difuzoare audio de uz
casnic; difuzoare pentru monitor; difuzoare
pentru computere; aparate personale cu
difuzoare stereo; receptoare radio,
amplificatoare, aparate care înregistrează şi
reproduc sunetele, fonografe electrice,
dispozitive de redat înregistrările, aparate
stereo de înaltă fidelitate, aparate de
înregistrate şi reproducere pe bandă,
megafoane, unităţi cu difuzoare multiple,
microfoane; dispozitive digitale audio şi
video; dispozitive de înregistrare şi redare a
casetelor audio, dispozitive de înregistrare şi
redare a casetelor video, dispozitive de redare
a compact discurilor, dispozitive de
înregistrare şi redare a casetelor discurilor
digitale adaptabile, dispozitive de înregistrare
şi redare a benzilor audio digitale;dispozitive
de redare a muzicii şi/sau imaginilor video în
format digital; radiouri; camere de filmat;
dispozitive de mixat audio, video şi digitale;
transmiţătoare radio; aparatură audio pentru
maşină; echipament computerizat destinat
utilizării împreună cu toate bunurile
menţionate anterior; aparatură electronică cu
funcţiuni multimedia destinat utilizării
împreună cu toate bunurile menţionate
anterior; aparatură electronică cu funcţiuni
interactive destinat utilizării împreună cu toate
bunurile menţionate anterior; accesorii, piese
de schimb, garnituri şi aparate de încercare
pentru toate bunurile menţionate anterior;

piese de schimb şi garnituri pentru toate
bunurile menţionate anterior; huse, genţi şi
cutii adaptate sau prelucrate pentru a conţine
toate bunurile menţionate anterior,
confecţionate din piele, imitaţii de piele,
pânză sau alte materiale textile. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03256
(151) 28.04.2011
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREMIUM MED DIAMOND
 

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03269
(151) 28.04.2011
(732) S . C .  A G R I C O L A

INTERNATIONAL S.A., Calea
Moldovei nr. 94, Jud. Bacău, ,
BACĂU ROMANIA 

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

(540)

Agricola BACĂU Ediţie de Colecţie
Salam Sibiu Şampanie

(591) Culori revendicate:vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:080503; 190303;

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

clase:
29 Preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03260
(151) 28.04.2011
(732) S.C. TERRA MANAGEMENT &

DEVELOPMENT GROUP S.R.L.,
B-dul Preciziei 3F, sector 6, 062202,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sun & Wind RENEWABLE ENERGY
SOLUTION

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben

 (531) Clasificare Viena:261113; 270511;
290113;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03261
(151) 28.04.2011
(732) S.C. ECOVEHICULE BUSINESS

CONCEPT S.R.L. ,  Spla iu l
Independenţei nr. 273, Corp 4, parter,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03270
(151) 28.04.2011
(732) SARAH FARM COMERT

IMP-EXP S.R.L., B-dul. Uverturii,
nr. 98A, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Q
(591) Culori revendicate:roşu, maro deschis
 (531) Clasificare Viena:260116; 270521;

290112;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03271
(151) 28.04.2011
(732) SARAH FARM COMERT

IMP-EXP S.R.L., B-dul. Uverturii,
nr. 98A, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Q Plaster

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03257
(151) 28.04.2011
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., Str. Rabat nr. 21, et. 3 şi 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PREMIUM MED PLATINUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03262
(151) 03.05.2011
(732) RADU GEORGE, Str. Intr.

Stadionului nr. 1, Jud. Călăraşi, ,
FUNDULEA ROMANIA 

(540)

DELUX SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03263
(151) 03.05.2011
(732) S.C. CENTRUL REGIONAL DE

SECURITATE S.R.L., Str. Sighet nr.
11, camera nr. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CRS SECURITY
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(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03252
(151) 02.05.2011
(732) S.C. PREFABET S.R.L., Sat

Bosanci, Str. Deal nr. 1008/10, Jud.
Suceava, , COM BOSANCI
ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., B-dul. Republicii nr. 13, et. 2,
cam. 19-20, Jud. Neamţ PIATRA
NEAMŢ

(540)

Prefabet Prefabricate pentru construcţii

(591) Culori revendicate:cărămiziu, roşu
(pantone 1795C), gri deschis, gri
închis

  
(531) Clasificare Viena:071505; 071522;

270521; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03273
(151) 28.04.2011
(732) CRIZBASAN EMANOIL DORIN,

Str. Noului nr. 197, judeţul Braşov, ,
COMUNA HALCHIU ROMANIA 

(540)

DELTA DIN CARPATI DORIPESCO

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu, galben, bleu, bej

  
(531) Clasificare Viena:030716; 030910;

060310; 260118; 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
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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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03266
(151) 02.05.2011
(732) PAGINI AURII S.A., Splaiul

Independenţei nr. 319, Anexa Ob 209,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

tel paginialbe.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
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 03274
(151) 28.04.2011
(732) CRIZBASAN EMANOIL DORIN,

Str. Noului nr. 197, judeţul Braşov, ,
COMUNA HALCHIU ROMANIA 

(540)

AVP Asociaţia de Vânătoare si Pescuit
DORIPESCO

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:030114; 030910;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03267
(151) 28.04.2011
(732) INNERES AUGE COMPANY S.A.,

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

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

(540)

J

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
28 Jocuri, jucării.
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 03268
(151) 28.04.2011
(732) INTERSTOLITSA LTD., Str.

Bolshaya Nikitskaya, nr. 5/7, bl. 2,
Birou 8, 125009, MOSCOVA
FEDERATIA RUSA 

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

(540)

YAT
 (531) Clasificare Viena:270502; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Aperitive; coniac; vinuri; piquette; whiski;
vodcă; gin; digestive (lichioruri şi spirtoase);
cocktailuri; lichioruri; băuturi alcoolice cu
excepţia berii; băuturi alcoolice ce conţin
fructe; spirtoase (băuturi); băuturi distilate;
mied (hidromel); lichioruri din mentă; biter;
rom; sake; cidru; alcool din orez; extracte
alcoolice; extracte alcoolice din fructe; esenţe
alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03295
(151) 29.04.2011
(732) S.C. AGIL COM 2001 S.R.L., Şos.

Colentina nr. 85, bl. 86, sc. 2, et. 7, ap.
74, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENLIGHTEN Brick

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

(531) Clasificare Viena:210115; 270502;
270503; 270507; 290114;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03285
(151) 29.04.2011
(732) S.C. RAF INVEST EXIM S.R.L.,

Intr. Horbotei nr. 4, bl. G5, sc. 1, et. 3,
ap. 14, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; glabonţuri,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; genţi, geamantane şi valize; curele
din piele şi imitaţii din piele; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
organizarea de evenimente (nunţi, botezuri,
zile onomastice); organizarea de expoziţii cu
scop cultural sau educativ; parcuri de
distracţie; spectacole de circ şi variete;
organizarea de competiţii educative, sportive
sau de divertisment; organizarea de concursuri
de frumuseţe; închirierea de echipament
sportiv; activităţi sportive şi culturale;
informaţii în materie de divertisment,
informaţii în materie de recreere, servicii
pentru organizare de timp liber; activităţi
sportive şi culturale; organizare de evenimente
şi concursuri.
43 Servicii de alimentaţie publică (cafenea,
catering, bistro, restaurant, restaurant tip
fast-food, bar, ceainărie, cantină, bufet cu
autoservire, bufet expres, snack-bar, etc);
servicii de cazare temporară şi servicii de
rezervări de cazare temporară (hotel, hostel,
motel, pensiune, case pentru turişti).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03286
(151) 29.04.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

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

(540)

STIINTA DISTRACTIVA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03296
(151) 29.04.2011
(732) S.C. SIMSEKLER TRANS-CON

S.R.L., Calea Călăraşilor nr. 240, bl.
76, sc. 3, et. 6, ap. 59, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03287
(151) 29.04.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

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

(540)

CREATOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03288
(151) 29.04.2011
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

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

(540)

BOTANICA DISTRACTIVA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03289
(151) 29.04.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

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

(540)

CRYSTAL PUZZLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03290
(151) 29.04.2011
(732) S.C. DEICO GAMES S.R.L., Str.

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

(540)

OUL SAU GAINA?

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03297
(151) 29.04.2011
(732) S.C. DA YIE IMPEX S.R.L., Şos.

Colentina nr. 87, bl. 87, sc. A, et. 8,
ap. 33, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DRK PROFESSIONAL POWER TOOLS

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03291
(151) 29.04.2011
(732) PANAGIOTIS KESOUDIS, Str.

Proxenou Koromila nr.3, , SALONIC
GRECIA GR

(540)

COSMO LINE

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270524;

290101;  
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03292
(151) 29.04.2011
(732) PANAGIOTIS KESOUDIS, Str.

Proxenou Koromila nr.3, , SALONIC
GRECIA GR

(540)

beauty star profesional
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
381C), portocaliu (pantone 137C),
negru

(531) Clasificare Viena:261113; 270501;
290113;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
pentru sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03298
(151) 29.04.2011
(732) S.C. DOUBLE WING IMPEX

S.R.L., Str. Panselelor nr. 2, bl. 146,
sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

roveli
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:270507; 270509;

290112;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03299
(151) 29.04.2011
(732) T U D O R A C H E  M A R I U S

CONSTANTIN, Str. Spicului nr. 24,
bl. 59, sc. A, ap. 17, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV 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)

LEGEND OPTIC optică medicală

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270511;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
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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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 03300
(151) 29.04.2011
(732) T U D O R A C H E  M A R I U S

CONSTANTIN, Str. Spicului nr. 24,
bl. 59, sc. A, ap. 17, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV 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)

Night Vision

(591) Culori revendicate:auriu, negru
  
(531) Clasificare Viena:020914; 071110;

180108; 180711; 270502; 290112;  
(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.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03293
(151) 29.04.2011
(732) ISOPESCU IOANA, Şos. Erou

Nicolae Iancu nr. 103, Vila F30, Jud.
Ilfov, , ORAŞ VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

POLIGRAFIA CODEX
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie; tipărituri, articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi;
caractere tipografice; forme de tipar.
40 Servicii tipografice, pretipărire, finisare,
legătorie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03301
(151) 29.04.2011
(732) T U D O R A C H E  M A R I U S

CONSTANTIN, Str. Spicului nr. 24,
bl. 59, sc. A, ap. 17, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV 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)

PC Monitor Confort

(591) Culori revendicate:auriu, negru
  
(531) Clasificare Viena:020904; 160106;

270502; 290112;  
(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.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03305
(151) 29.04.2011
(732) NIŢESCU NORMA-NATHALIE,

B-dul Ion C. Brătianu nr. 7, ap. 18,
judeţul Satu Mare, 440030, SATU
MARE ROMANIA 

(540)

Incze Klara

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03275
(151) 29.04.2011
(732) S . C .  C A F E N E A U A

BUCURESTIULUI D'ALTADATA
S.R.L., Str. Puskin nr. 10, 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)

MATILD - DOMNITORUL TUTUROR
BORVIZELOR
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03294
(151) 29.04.2011
(732) S.C. AGIL COM 2001 S.R.L., Şos.

Colentina nr. 85, bl. 86, sc. 2, et. 7, ap.
74, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KAZI TM

(591) Culori revendicate:mov, galben auriu,
negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:261507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03306
(151) 29.04.2011
(732) S.C. HOSTWAY ROMANIA

S.R.L., Str. Soldat Ştefan Velicu nr.
43, et. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STREAMPLAY

 
(531) Clasificare Viena:270519; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Terminale de calculator, comunicarea prin
terminale de calculator, aparate de
reproducere şi transmitere a sunetului,
transmiterea de semnale electronice, emiţător
de telecomunicaţii, seturi de emiţătoare de
telecomunicaţii.
35 Organizarea subscrierii la serviciile de
telecomunicaţii furnizate pentru terţi,
închirierea de spaţiu publicitar în mediile de
comunicare.
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38 Servicii de transmisii televizate,
comunicarea prin reţele de fibre optice,
comunicare prin terminale de calculator,
transmiterea de mesaje şi imagini prin
intermediul computerelor, închiriere de
echipament de telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03302
(151) 29.04.2011
(732) DF World of Spices GmbH,

Industriestrasse 25, 49201, DISSEN
GERMANIA 

(740) FRISCH & PARTNERS, Str.
Ceasornicului nr. 7, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Condimente de înaltă clasă
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne, fructe legume; jeleuri, gemuri,
compoturi, produse din ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile; fin ragu,
cârnaţi vegetarieni realizaţi din proteine din
soia (salam de soia); bile prăjite vegetale
fabricate din soia (substitut carne) şi gulaş
fabricat din soia; aspic carne, peşte, fructe şi
legume; fructe sau legume conservate în ulei,
muştar, oţet sau sirop (murate) miezuri de
anghinare şi anghinare, ardei iuţi; ardei;
mazăre, preparate pui; leguminoase, linte,
varza de legume şi fructe; măsline; măsline
umplute; ardei iuteş Piri piri (ardei iute);
castraveciori muraţi (cornichons); nuci,
mugurii de soia; castane dulci, piure de
castane dulci, murături, ciuperci; trufe; trufe
tartinabile (creme trufe); gelatină pentru
produse alimentare; glayura comestibilă
pentru produse alimentare şi sucuri de legume;

uleiuri comestibile, uleiuri de condimente,
uleiuri de ciuperci, uleiuri pe bază de plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale, uleiuri din
plante şi uleiuri din fructe de pădure, uleiuri
usturoi, uleiuri de seminţe, uleiuri de nuci,
uleiuri de trufe, uleiuri de măsline, uleiuri
condimentate şi aromatizanţi; sosuri şi
preparate pentru realizarea de sosuri, paste din
carne, peşte, pasăre, vânat, extracte din carne,
produse vegetale şi produse lactate, cu
mirodenii adăugate; piureuri constând din
roşii, fasole, mazăre dulce, castane dulci; fin
ragu; hummus (pastă de năut), pastă de trufe,
pateu de ficat, Fondue, cuburi, concentrate
pentru prepararea de supe, supe
consommes+uri, bulioane, ciorbe, ciorbe din
concentrate vegetale de carne şi de pasăre,
cuburi concentrate; preparate pentru a face
supe, consommes, bouillons şi ciorbe, fiecare
dintre acestea, de asemenea, în formă
deshidratată; mirepoix, lapte de soia, lapte de
cocos, brânză, tofu, gemuri de fructe şi
marmeladă, deserturi dulci şi budinci; pâine
tartinabilă, produse alimentare produse în
principal din fasole sau năut cu făină de soia
adăugată; inclusiv falafel, preparate din
extracte de seminţe de in, de buruieni; usturoi
sub forma de tablete sau capsule; ouă de melc;
melci prelucraţi, moluşte şi crustacee;
snacks-uri, chipsuri, produse alimentare sub
forma de mese uşoare, mese rapide şi alimente
de băcănie; antipasti, amestecuri instant
deshidratate pentru alimente de băcănie, supe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, scoici, crustacee şi
moluşte, pasări, vânat, extracte din carne,
produse lactate, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe;
alimente dietetice şi suplimente dietetice,
tartine, topping-uri, acoperiri şi glazuri pentru
produsele alimentare, băuturi din soia,
preparate din susan; toate produsele sus
menţionate, de asemenea, sub formă de
conserve, produse alimentare uşoare sau mese
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gata pentru consum, de asemenea, congelate şi
de asemenea, ca alimentele dietetice.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială; faină şi preparate făcute
din cereale, pâine; îngheţată, produse de
patiserie şi cofetărie; miere, melasă; drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri;
mirodenii; gheaţă; compuşi aromatici şi agenţi
aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte de
condimente, plante aromatice, plante de
condimentare în ulei, ierburi culinare şi uscate
pentru bucătărie, amestecuri de condimente şi
amestecuri, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare; garnituri; amestecuri de plante
aromatice de bucătărie; plante în ulei; anis;
frunze de dafin, cuişoare, ghimbir, ienibahar,
boabe de ienupăr, şofran, coriandru;
condimente pentru a face conserve şi
murături, bicarbonat de sodiu, condimente,
arome, condimente pentru asezonare; arome
pentru asezonare, extracte pentru aromatizare,
agenţi şi preparate pentru asezonare,
amestecuri pentru asezonare, paste pentru
asezonare, mirodenii şi condimente pentru
decorare, săruri aromatizante, sosuri picante şi
sosuri pentru condimentare, sosuri pentru
aromatizare, preparate pentru aromatizare,
condimente pregătitoare; samba, salsa,
marinate, marinate pentru asezonare; zahăr
aromatizat, zahăr vanilat aromatizat, zahăr
vanilinat, amestecuri de zahăr şi scorţişoară;
amestecuri de zahăr şi condimente, zahăr din
trestie de zahăr, topinguri comestibile pentru
produse alimentare; fragezitori de carne
(condimente), potenţiatori de aromă, saramură
şi marinate pentru carne de uz casnic; glazura
de bucăţi de pâine; arome (plante derivate),
extracte de aromă, arome de transformare şi
arome de fum, esenţe, aditivi pentru industria
de panificaţie, şi anume aromatice pentru
copt; sosuri, inclusiv semiîngheţate, sos ca la

mama acasă, pesto, sosuri de muştar,
vinaigrettes şi sosuri pentru salate (lichide sau
uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, amestecuri pentru
masă şi produse specifice pentru gătit uşor în
forma uscată, sub formă de pastă sau lichidă,
constând în ingrediente de aromatizare şi
condimentare, aditivi tehnici pentru produse
alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare sau
emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe,
ciuperci, arome, condimente şi plante
aromatice, pate din carne, peşte, păsări de
curte si vânat; sirop auriu, sirop de arţar,
amestecuri uscate pentru sosuri şi sosuri
pentru salate (lichid sau uscat), garnituri
(amestecuri de ulei şi oţet); sos şi agent de
îngroşare, ketchup, maioneză, capere, fructe
tumbă şi fructe de pădure; produsele cerealiere
pentru consumul uman, muesli, cuşcuş,
bulgur, mămăligă, alimente făinoase, fidea de
orez, paste, paste cu umpluturi de brânză,
carne sau legume, produse de patiserie, aluat
complet concentrat; crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză; pâine plată
opţional umplută sau glazurată sau care
urmează să fie umpluta sau acoperită, cum ar
fi burritos, fajitas, tacos, enchiladas şi
chimichangas, grâu, orez şi produse de
porumb pentru ciugulit făcute prin extrudare,
în special tortilla, nachos, tacos, biscuiţi:
produse de patiserie care urmează să fie gata
preparate pentru consum într-un prăjitor de
pâine, sandwich-uri, în special, coapte cu
cimbru; fulgi de porumb, boabe de porumb;
vol-au-vent; amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morarit; tacos, tortilla, tapioca
făină de tapioca, budinci, dulciuri şi deserturi;
pâine tartinabilă, glazuri comestibile, agent de
creştere pentru produse de panificaţie, şi
anume bicarbonat de sodiu, sare de corn de
cerb şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
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pentru efectuarea de amestecuri pentru
aluaturi pufoase, pentru tort, ciocolata, nuga,
produse de patiserie; produse conţinând ceai
(cu adaos de vitamine şi/sau aromatizate şi/sau
infuzate şi/sau mineralizate), ceai rece, băuturi
cu ceai sau băuturi pe bază de ceai, pe bază de
plante şi infuzii de fructe, tisanes, kombucha;
hârtie de orez (comestibilă), drojdie de bere,
produse din drojdie, tărâţe prelucrate
(preparate din cereale) pentru consumul uman,
preparate din tarate, produs alimentar produs
în principal din faină de soia cu fasole şi năut,
inclusiv bile de soia; soia paste (miso) drojdie
de bere în pilulă sau sub formă de capsule, apă
de trandafir; produs alimentar preparat din
fidea, paste şi orez; tacos, coji de taco, tortilla,
împachetări, alimente (lipie), gustări, chipsuri
şi gustări mici, mese instant şi alimente
uşoare, antipasti, amestecuri uscate pentru
mese instant, salate, umpluturi şi amestecuri
constând în principal din cereale, produse
alimentare din cereale, orez, paste,
condimente sau produse de panificaţie;
prăjituri din cartofi prăjiţi; pateuri, produse
alimentare dietetice şi aditivi nutriţionali;
compuşi (acoperiri şi glazuri pentru gătit);
dextroză, fumiganţi de dextroză pentru
consum; glutamat monosodic, glutamat de
sodiu, topinguri comestibile de produse
alimentare, condimente pulverizatoare pentru
produse alimentare; fragezitori pentru uz
casnic, frăgezitor de carne, emulgator pentru
gătit; emulgator pentru cârnaţi; gluten pentru
consum, compuşi alimentari pentru glazurare;
glazură de condimentare (glazuri de
aromatizare) pentru produse alimentare; toate
bunurile menţionate, de asemenea, sub formă
de conserve sau mese instant şi uşoare
alimente instant, de asemenea, congelate şi, de
asemenea, ca produse alimentare dietetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03307
(151) 29.04.2011
(732) S.C. NEMIRA PUBLISHING

HOUSE S.R.L., Calea Victoriei nr.
224, bl. D5, sc. 1, et. 9, ap. 35, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANTICIPATIA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii efectuate prin intermediul
internetului. 
42 Crearea şi menţinerea site-uri cu informaţii
pe internet, 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 03308
(151) 29.04.2011
(732) S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L.,

Str. 22 Decembrie nr. 37, Complex
comercial Ulpia Shopping Center,
Corp Administrativ, et. 5, camera 20,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

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

(540)

PRIMAVERA design
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(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu, galben, mov, ocru, verde,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03303
(151) 29.04.2011
(732) STARBUCKS CORPORATION

D/B/A STARBUCKS COFFEE
COMPANY, 2401 Utah Avenue
South, 98134, SEATTLE S.U.A.
WASHINGTON

(740) FRISCH & PARTNERS, Str.
Ceasornicului nr. 7, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

(300) Prioritate invocată:
 /03.01.2011/US
  
(531) Clasificare Viena:020301; 020304;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea măcinată sau boabe întregi, cacao,
ceai (pe bază de plante sau nu), băuturi de
cafea, ceai, cacao şi espresso şi băuturi făcute
pe bază de cafea şi/sau espresso, băuturi
făcute pe bază de ceai, pudră de ciocolată şi
vanilie; sosuri adiţionale la băuturi; sirop de
ciocolată, aromă de siropuri adiţionale la
băuturi, produse de patiserie inclusiv brioşe,
biscuiţi, fursecuri, prăjiturele, produse de
patiserie şi pâine, sandwich-uri, granola,
cafeaua instant, ceai instant, îngheţată şi
produse de cofetărie congelate, ciocolată,
bomboane şi produse de cofetărie.
35 Administrarea afacerilor, managementul
afacerii; franciză, şi anume furnizarea de
asistenţă tehnică în stabilirea şi/sau
exploatarea de restaurante, cafenele, cantine şi
snack baruri, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul: cafelei, ceaiului, cacao,
produselor alimentare ambalate şi preparate,
aparatelor electrice, aparatelor neelectrice,
casnice, ustensile de bucătărie, ceasuri,
ceasuri de mână, cronometre de bucătărie,
cronometre, bijuterii, cărţi, înregistrări
muzicale, mouse pad-uri, portofele,
port-bancnote, sacoşe, portmonee, serviete,
ghiozdane, valize şi umbrele, toate făcute de
pânză, material plastic sau piele, brelocuri de
chei din piele, şepci şi pălării îmbrăcăminte,
jucării, inclusiv ursuleţi de pluş, jucării
umplute, jucării de plus, păpuşi şi accesorii ale
acestora, ornamente de Crăciun; servicii de
vânzare cu ridicata în domeniul: cafelei,
ceaiului, cacao, produselor alimentare
ambalate şi preparate, aparatelor electrice,
aparatelor ne-electrice, casnice, ustensile de
bucătărie, ceasuri, ceasuri de mână,
cronometre de bucătărie, cronometre, bijuterii,
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cărţi, înregistrări muzicale, mouse pad-uri,
portofele, port-bancnote, socoşe, portmonee,
serviete, ghiozdane, valize şi umbrele, toate
făcute de pânză, material plastic sau piele,
brelocuri de chei din piele, şepci şi pălării
îmbrăcăminte, jucării, inclusiv ursuleţi de
pluş, jucării umplute, jucării de plus, păpuşi şi
accesorii ale acestora, ornamente de Crăciun;
servicii de corespondenţă şi servicii în
legătură cu cataloage de comandă, servicii
computerizate de comenzi on-line, servicii
computerizate on-line cu amănuntul, comenzi
on-line a serviciilor şi a comerţului cu
amănuntul on-line toate în domeniul cafelei,
ceaiului, cacao, produselor alimentare
ambalate şi preparate, aparatelor electrice,
aparatelor ne-electrice, casnice, ustensile de
bucătărie, ceasuri, ceasuri de mână,
cronometre de bucătărie, cronometre, bijuterii,
cărţi, înregistrări muzicale, mouse pad-uri,
portofele, port-bancnote, sacoşe, portmonee,
serviete, ghiozdane, valize şi umbrele, toate
făcute de pânză, material plastic sau piele,
brelocuri de chei din piele, şepci şi pălării
îmbrăcăminte, jucării, inclusiv ursuleţi de
pluş, jucării umplute, jucării de pluş, păpuşi şi
accesorii ale acestora, ornamente de Crăciun,
registru şi serviciu de comenzi pentru cadouri
on-line.
43 Restaurant, cafenea, cantină, snack-bar,
cafe-bar şi cafenea, restaurant cu servire
pentru acasă şi restaurante mobile, servicii de
catering; servicii de furnizare de cafea pentru
birouri; servicii alimentare prin contract;
prepararea produselor alimentare, prepararea
şi vânzarea mobilă a mâncărurilor şi
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03276
(151) 29.04.2011
(732) ALBERT-ANI SEBASTIAN, Bd.

Alexandru Vlahuţă nr. 36, bl. 118, sc.
B, ap. 3, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Albert's Professional

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:270515; 290113;  
(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
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei; adeziv
polistiren; adeziv de montaj.
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; silicon universal; silicon sanitar;
izolant acrilic; spuma poliuretanică.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 1, 17 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03277
(151) 29.04.2011
(732) ALBERT-ANI SEBASTIAN, Bd.

Alexandru Vlahuţă nr. 36, bl. 118, sc.
B, ap. 3, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Werker Linii profesionale de aplicare

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
(531) Clasificare Viena:261301; 290113;  
(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
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei; adeziv
tip aracet.
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; vopsea lavabilă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 1, 2 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03278
(151) 29.04.2011
(732) ALBERT-ANI SEBASTIAN, Bd.

Alexandru Vlahuţă nr. 36, bl. 118, sc.
B, ap. 3, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

steelbird

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270507;

290104;  
(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;
şuruburi pentru lemn cu cap inecat; suruburi
pentru lemn cu cap hexagonal; şurub cu cap
hexagonal; şuruburi cu cap cilindric; tije
efiletate; şuruburi cu cap bombat şi cap pătrat;
piuliţe hexagonale; şaibe; şuruburi autoforante
cu cap inecat/bombat/hexagonal; şuruburi
pentru tip carton; şuruburi pentru montaj uşi
sau ferestre; ancora pentru montaj uşi sau
ferestre; dibluri polipropilenă; conexpanduri;
dibluri polipropilenă cu şurub din oţel
galvanizat; popnituri; şurub tablă autoforant
cu şaibă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 6(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03279
(151) 29.04.2011
(732) SINDICATUL NATIONAL AL

POLITISTILOR DIN ROMANIA,
Bd. Iuliu Maniu nr. 61, bl. 8P, sc. 3,
et. 9, ap. 114, sector 6, 061083,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SINDICATUL NAŢIONAL AL
POLIŢIŞTILOR DIN ROMÂNIA Acta non
verba

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

  
(531) Clasificare Viena:020104; 020122;

240701; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; caractere tipografice;
clişee.
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 creaţie referitoare la
acestea; servicii pentru crearea, dezvoltarea şi
mentenanţa calculatoarelor şi a programelor
de calculator.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03280
(151) 29.04.2011
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS BIKINI TRES JOLIE

  
(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; operaţiuni de
import-export.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; emisiuni de radio şi de
televiziune; concursuri; organizarea şi
desfăşurarea concursurilor de frumuseţe;
servicii legate de activitatea de model;
organizarea spectacolelor de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03304
(151) 29.04.2011
(732) S . C .  U N I T E D  E U R O

DISTRIBUTIONS S.A., Str. Pecetei
nr. 7-9, bloc 2Pajura, sector 1, ,
BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)

WINE SOUL team

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
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 03281
(151) 29.04.2011
(732) S.C. LIDER TIME SECURITY

S.R.L., Bd. Republicii nr. 29, judeţul
Giurgiu,  087015, COMUNA
BOLINTIN DEAL ROMANIA 

(540)

LTS LIDER TIME SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montarea sistemelor
de alarmă auto şi pentru mobile, montarea de
sisteme electrice antiincendiu; montarea de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03310
(151) 29.04.2011
(732) S.C. DELTA FORCE SOLUTIONS

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare nr. 128A,
bl. F1, sc. C, ap. 51, judeţul Constanţa,
900709, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

DELTA FORCE SOLUTIONS
(591) Culori revendicate:galben
  
(531) Clasificare Viena:020123; 020917;

260118; 260314; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Lucrări de instalaţii electrice.
42 Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de acestea.
45 Activităţi de protecţie şi gardă; activităţi de
servicii privind sistemele de securitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03282
(151) 29.04.2011
(732) S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.,

Str. T. Vladimirescu nr. 17, judeţul
Gorj, , TG. JIU ROMANIA 

(540)

Cert Digital

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

42 Serviciiîn domeniile ştiinţiei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03311
(151) 29.04.2011
(732) DUICA ADRIAN DAN, Str. Zorilor

nr. 3, bl. 2, sc. B, ap. 3, judeţul
Prahova, 105600, CÎMPINA
ROMANIA 

(540)

Plantavit
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03283
(151) 29.04.2011
(732) S.C. TRAMOS S.R.L., Nr. 343/C,

judeţul Bihor, 417078, SAT
SÂNTION ROMANIA 

(540)

Profi Gusto

(591) Culori revendicate:galben, grena

  
(531) Clasificare Viena:090719; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03284
(151) 29.04.2011
(732) S.C. MARINA CELESTE S.R.L.,

Str. Ştefan Octavian Iosif nr. 9, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(540)

Marina Celeste

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

clase:
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.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 18 şi 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;
import-export.
36 Afaceri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03319
(151) 02.05.2011
(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

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 03320
(151) 02.05.2011
(732) VARBANCIU NICOLAE, Intrarea

Procopie Dumitrescu nr. 11, ap. 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Partidul Dreptăţii Sociale (PDS)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03321
(151) 02.05.2011
(732) S.C. BIG IDEAS FACTORY S.R.L.,

Str. Siriului nr. 15, bl. 16 E, sc. 2,
parter, ap. 22, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Diet to go livrăm diete
(591) Culori revendicate:albastru deschis,

portocaliu
 (531) Clasificare Viena:110102; 110104;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03322
(151) 02.05.2011
(732) S.C. VIE VIN VINJU MARE

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

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

(540)

VM 5 Motive
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(591) Culori revendicate:maro, gri

  
(531) Clasificare Viena:240916; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03325
(151) 02.05.2011
(732) S.C. INTEGRA S.R.L., Str.

Cartierului nr. 2, 2A, 2B, Judeţul
Ilfov, , CHITILA ROMANIA 

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

(540)

Limba Soacrei

  
(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 03312
(151) 02.05.2011
(732) STARWOK INTERNATIONAL

FOOD S.R.L., B-dul Dinicu Golescu
nr. 29, et. 2, cam. 211, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EL GAUCHO ARGENTINIAN
STEAKHOUSE

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

  
(531) Clasificare Viena:030404; 270509;

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

clase:
43 Restaurante, baruri, cafenele-restaurant,
servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03326
(151) 02.05.2011
(732) S.C. CLEAR CONSULTING

S.R.L., Str. Stejarului nr. 24, ap. 26,
Jud. Cluj, 407280, COMUNA
FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03323
(151) 02.05.2011
(732) VKR HOLDING A/S, Breeltvej 18,

2970, HORSHOLM DANEMARCA 

(540)

Înclinaţie spre lumină
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; postarea de
reclame; distribuirea de materiale publicitare;
publicarea de texte publicitare; scrierea de
texte publicitare; publicitate prin
corespondenţă; publicitate on-line prin
intermediul unei reţele de ordinatoare;
publicitate pe bază de comandă prin
corespondenţă; publicitate prin radio;
publicitate televizată; reclame de televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de expoziţii în
alte scopuri decât publicitatea; organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale;
planificarea şi desfăşurarea de colocvii,
conferinţe, congrese, seminare, simpozioane,
ateliere; publicarea de cărţi, cărţi în format
electronic şi de jurnale on-line, texte altele
decât cele publicitare; scrierea de 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;
arhitectură; design grafic; planificare urbană;
proiectarea de construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03313
(151) 02.05.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr. 1-10,
Centrul Comercial Dragonul Rosu
MEGASHOP, et. 3, biroul 2-4, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

(540)

MU DRAGONUL ROŞU
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul unui centru comercial
(shopping center).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03314
(151) 02.05.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr. 1-10,
Centrul Comercial Dragonul Rosu
MEGASHOP, et. 3, biroul 2-4, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul unui centru comercial
(shopping center).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03315
(151) 02.05.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr. 1-10,
Centrul Comercial Dragonul Rosu
MEGASHOP, et. 3, biroul 2-4, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

(540)

Magazinul Universal DRAGONUL ROŞU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul unui centru comercial
(shopping center).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03324
(151) 02.05.2011
(732) S.C. INTEGRA S.R.L., Str.

Cartierului nr. 2, 2A, 2B, Judeţul Ilfov,
, CHITILA ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:060102; 290115;  
(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.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03316
(151) 02.05.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr. 1-10,
Centrul Comercial Dragonul Rosu
MEGASHOP, et. 3, biroul 2-4, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

(540)

MUDR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul unui centru comercial
(shopping center).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03317
(151) 02.05.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr. 1-10,
Centrul Comercial Dragonul Rosu
MEGASHOP, et. 3, biroul 2-4, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

(540)

Magazinul Universal DR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul unui centru comercial
(shopping center).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03327
(151) 02.05.2011
(732) S.C. LUPTRIF CONSTRUCT

S.R.L., Str. Pandurilor nr. 26, Judeţul
Maramureş, 430002, COMUNA
FIRIZA ROMANIA 

(540)

PIATRĂ NATURALĂ PENTRU PAVAT
ŞI PENTRU ZIDIT DE LA BLIDARI ŞI
SĂPÂNŢA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente ( cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03318
(151) 02.05.2011
(732) TERMOSANITAS 2000 S.R.L., Str.

Dealul Mitropoliei nr.5, ap.3, parter,
sector 4, , BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FOTOLII PUF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03328
(151) 02.05.2011
(732) S.C. RADIN IMPEX COM S.R.L.,

Calea Crângaşi nr. 6, bl. 17A, sc. 2,
ap. 74, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VALEA IAZURILOR

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03331
(151) 02.05.2011
(732) S.C. BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şoseaua Bucureşti-Ploieşti
42D, et. 3, camera 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Hope Pop Up Store

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Broşură, hârtie, carton.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03332
(151) 02.05.2011
(732) S . C .  V I N T E R R A

INTERNATIONAL S.A., Str. Latina
nr. 22, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Maison Hariton

(531) Clasificare Viena:070110; 070111;
220501;  

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

33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale, import, export, reclamă.
39 Transport, depozitare, ambalare,
distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03333
(151) 02.05.2011
(732) OPREA ILIE, Str. Ardeziei nr. 14,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TORNADO CHIPS

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:261501; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03329
(151) 02.05.2011
(732) S.C. PERSONAL CON SULTING

S.R.L., nr. 1, bl. M1, sc. E, et.1, sector
4, O.P. 61, 041431, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EVOACT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03330
(151) 02.05.2011
(732) S.C. EDITURA PARALELA 45

S.A., Str. Fraţii Goleşti nr. 130,
judeţul Argeş, 110174, PITESTI
ROMANIA 

(540)

TIMTIM & TIMY

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

  
(531) Clasificare Viena:020501; 270501;

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

clase:
16 Cărţi, publicaţii, materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Servicii de redactare şi editare de
publicaţii.
39 Distribuire cărţi şi publicaţii.
41 Editare de cărţi, publicare, instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03334
(151) 02.05.2011
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

BISTRITA, Piaţa Centrală nr. 6, jud.
Bistriţa-Năsăud, 420040, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

Bistriţa, Poarta Transilvaniei
 (531) Clasificare Viena:270501; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03335
(151) 02.05.2011
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

BISTRITA, Piaţa Centrală nr. 6, jud.
Bistriţa-Năsăud, 420040, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

BISTRITA

(591) Culori revendicate:maro, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:261325;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03336
(151) 02.05.2011
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

BISTRITA, Piaţa Centrală nr. 6, jud.
Bistriţa-Năsăud, 420040, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

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

(531) Clasificare Viena:030703; 030704;
180201; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03337
(151) 02.05.2011
(732) FUNDATIA CULTURALA ART

PROMO, Str. Miron Costin nr. 7, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

EXPERIMENTAL INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

  
(531) Clasificare Viena:031107; 100507;

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

clase:
41 Producţie de filme; închirierea de filme
cinematografice; organizarea de festivaluri de
film; organizarea de evenimente culturale;
organizarea de competiţii/concursuri de filme;
organizarea de concursuri (educaţie sau
divertisment); activităţi sportive şi culturale;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03369
(151) 03.05.2011
(732) S.C. ATLAS CORPORATION

S.R.L., Şos. Pipera, nr. 59, sect. 2,
020111, 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)

AplaContact

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Grund acrilic cu continut de particule de
nisip cuartos.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03354
(151) 03.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

COLONBENE

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03370
(151) 03.05.2011
(732) S.C. SITRUSCO CORPOATION

S.R.L., Şos. Pipera nr. 59, sector 2, ,
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)

PC EXPRESS

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:040502; 160106;

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

clase:
37 Instalaţii, întreţinere şi reparaţii
calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03371
(151) 03.05.2011
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker

Weg 125, D-12489, BERLIN
GERMANIA 

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

(540)

EVINIL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice
pentru uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03355
(151) 03.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)
ZINGIBER MATERNA

 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03360
(151) 03.05.2011
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

REGINA ELISABETA

  
(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
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
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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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi 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
construcţiie; sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
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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 03356
(151) 03.05.2011
(732) S.C. DON SCARFACE SECURITY

S.R.L., Str. Grota Lacurilor nr. 1A,
sector 3, 032945, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DON SCARFACE SECURITY

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

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270519;

290114;  
(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.
41 Organizarea de cursuri teoretice teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţi de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei; servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03361
(151) 03.05.2011
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

REGELE FERDINAND

  
(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
benzină 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
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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
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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.

20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi 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
construcţiie; sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte
de cap.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03338
(151) 03.05.2011
(732) S.C. CARANDA BATERII S.R.L.,

Calea Griviţei nr. 180, et. 3, sector 1,
010751, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARANDA DIESEL FORTZA

(591) Culori revendicate:gri, roşu, verde

  

(531) Clasificare Viena:250119; 270503;
290113;  

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

9 Baterii; acumulatoare electrice pentru
vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03339
(151) 03.05.2011
(732) S.C. CARANDA BATERII S.R.L.,

Calea Griviţei nr. 180, et. 3, sector 1,
010751, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARANDA SMART

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270502;

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

clase:
9 Baterii; acumulatoare electrice pentru
vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03340
(151) 03.05.2011
(732) S.C. CARANDA BATERII S.R.L.,

Calea Griviţei nr. 180, et. 3, sector 1,
010751, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CARANDA BATERII

(591) Culori revendicate:albastru
 (531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
9 Baterii; acumulatoare electrice pentru
vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03362
(151) 03.05.2011
(732) S.C. CONTENTSPEED S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 45, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ContentSpeed the fast way to results

(591) Culori revendicate:roşu (pantone RED
032)

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
42 Servicii de creaţie şi dezvoltare software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03376
(151) 03.05.2011
(732) PARMALAT S.p.A., Via Delle

N a z i o n i  U n i t e  4 ,  4 3 0 4 4 ,
COLLECCHIO(PARMA) 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)

PARMALAT NATURA PREMIUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03372
(151) 03.05.2011
(732) ELKEM AS, Hoffsveien 65B, 0377,

OSLO NORVEGIA 
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

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

(540)

FOUNDRISIL

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

6 Metale neforjate sau forjate parţial şi aliajele
lor, cuprinzând aliaje zdrobite granulare de
calciu-bariu şi/sau ferosiliciu pentru adăugare
la metale topite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03346
(151) 03.05.2011
(732) ROTARU IOAN, Str. Ion Barbu nr.

18, bl. P 24, sc. 2, ap. 13, judeţul Ilfov,
, COMUNA 1 DECEMBRIE
ROMANIA 

(540)

CAFE EN GRANDE TORREFIES Cafe
Rendez-vous

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:020702; 020719;

250110; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03377
(151) 03.05.2011
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker

Weg 125, D-12489, BERLIN
GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LORYX

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

5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice
pentru uz medical. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03363
(151) 03.05.2011
(732) S.C. MEREDITH S.R.L., Calea

Crângaşi nr. 15, bl. 11A, sc. 1, ap. 30,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART BAKER
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(531) Clasificare Viena:080102; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03364
(151) 03.05.2011
(732) S.C. MEREDITH S.R.L., Calea

Crângaşi nr. 15, bl. 11A, sc. 1, ap. 30,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pâine toast Panete
  
(531) Clasificare Viena:270503; 270509;

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

clase:
30 Preparate făcute din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03378
(151) 03.05.2011
(732) BARILLA G. e. R. FRATELLI -

Societa per Azioni, Via Mantova 166,
, PARMA PR 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)

MASA BUNA INCEPE CU PICCOLINI

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Orez, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, paste făinoase, biscuiţi, drojdie, praf de
copt, sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii; mâncăruri gata preparate şi
congelate pe bază de paste făinoase, orez şi
legume.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03365
(151) 03.05.2011
(732) S.C. ROVIT S.A., Şos. Naţională nr.

210, Jud. Prahova, 107620, VALEA
CĂLUGĂREASCĂ ROMANIA 

(540)

CRAMA SECIU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03373
(151) 03.05.2011
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker

Weg 125, D-12489, BERLIN
GERMANIA 

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

(540)

DUPROD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice
pentru uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03366
(151) 03.05.2011
(732) B O R T E A N U  C O S T A N T I N

DANIEL, Str. Pandele Tarusanu 4 bis,
ap. 1, sector 1, 011085, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TZUICOMYCIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03379
(151) 03.05.2011
(732) S.C. ALEX ANTOS GROUP

MEDICAL MEDIA S.R.L., Str.
Vlădeasa nr. 8, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CLINICA DOCTOR ACASA SERVICII
M E D I C A L E  C O M P L E T E  L A
DOMICILIU

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270515;

290101;  
(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; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03367
(151) 03.05.2011
(732) B O R T E A N U  C O S T A N T I N

DANIEL, Str. Pandele Tarusanu 4 bis,
ap. 1, sector 1, 011085, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ţuicomicina

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03374
(151) 03.05.2011
(732) PARMALAT S.p.A., Via Delle

N a z i o n i  U n i t e  4 ,  4 3 0 4 4 ,
COLLECCHIO(PARMA) ITALIA 

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

(540)

LATTE PRIMA CRESCITA
PARMALAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03375
(151) 03.05.2011
(732) S.C. VINALCOOL S.A., Şos.

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

(540)

STADIVARIUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03347
(151) 03.05.2011
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS BIKINI TRANSILVANIA
VAMPIRENES TEAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03380
(151) 03.05.2011
(732) GEORGESCU RADU CRISTIAN,

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

(732) ENESCU DAN CONSTANTIN, Str.
Ilarie Chendi nr. 2, ap. 5, judeţul
Mureş, , SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

BEER DRINKERS' WORLD
CHAMPIONSHIP

  
(531) Clasificare Viena:011515; 051304;

080701; 110320;  
(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 03348
(151) 03.05.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

S.R.L., Şos. Afumaţi nr. 86, Complex
Smart Expo-Construct, Stand B16,
B17, Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

ZIPPERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor de parfumerie, cosmeticelor,
loţiunilor de păr, săpunurilor, odorizantelor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03349
(151) 03.05.2011
(732) S.C. LIONS CLASS GUARD

S.R.L., Str. Buna Vestire nr. 23,
judeţul Prahova, 100576, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

CLASS GUARD LIONS

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

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

090110; 290114;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03381
(151) 03.05.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

Târg de Paşte

(591) Culori revendicate:galben, galben
deschis, roşu

  
(531) Clasificare Viena:080711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03350
(151) 03.05.2011
(732) S.C. VREAU BILET S.R.L., Str.

Moise Nicoară nr. 18, ap. 1, sector 3,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PRĂJITURI DE ACASĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03382
(151) 03.05.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

EXPO RESIDENCE - Targ imobiliar

(591) Culori revendicate:albastru închis,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:020915; 070124;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03351
(151) 03.05.2011
(732) FUNDATIA VIER PFOTEN

ROMANIA, Str. Maica Alexandra nr.
24, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dogs For People

(591) Culori revendicate:bej, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

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

clase:
41 Servicii de selectare şi dresare a câinilor
pentru activităţi benefice oamenilor; servicii
de pregătire a animalelor pentru căutare de
suprafaţă, dărâmături şi avalanşă, găsire şi
semnalizare a victemelor.
44 Servicii de terapie asistată de animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03383
(151) 03.05.2011
(732) ANA DEMSOREAN, Str. Vasile

Lascăr nr. 212 A, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POSH magazine

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03352
(151) 03.05.2011
(732) S.C. ZEBRAPAY S.R.L., B-dul

Dacia nr. 153-155, et. 1, Secţiunea S1
şi S2, sector 2, 020057, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:150124;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imagini; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
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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 terţi
pentru satisfacerea nevoilor indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03353
(151) 03.05.2011
(732) S.C. GOLD GLASS S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 53, corp B, ap. 1, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

gg Gold Glass Romania

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

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

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale 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
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă

necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ceşti de ceai, ceşti de
cafea, ceşti de porţelan, pahare de sticlă,
farfurii de sticlă, farfurii de porţelan, oale
inox, tigăi de aluminiu, produse de uz casnic,
electrocasnice(cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03368
(151) 04.05.2011
(732) S.C. CORMANNER S.R.L., Str.

Kossuth Lajos nr. 46, sc. B, ap. 18,
J u d e ţu l  H a r g h i t a ,  5 3 0 1 4 0 ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

Kolibri
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03357
(151) 03.05.2011
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

REGELE CAROL
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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
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.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente

pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare 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,
solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); 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.
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.
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; 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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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 03341
(151) 03.05.2011
(732) S.C. MESERIASUL NICO S.R.L.,

Str. Nerva Traian nr. 27-33, stand 9,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

La Meseriaşu'

(591) Culori revendicate:albastru, cărămiziu

  
(531) Clasificare Viena:020502; 140706;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03358
(151) 03.05.2011
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

REGINA ELENA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI  nr. 5/2011/18

  
(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
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.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,

pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); 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,
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.
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.
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,
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sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; 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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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 03359
(151) 03.05.2011
(732) CASA MAJESTATII SALE

REGELUI MIHAI I, Palatul
Elisabeta, Şos. Kiseleff nr. 28, sector
1, 011347, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

REGINA MARIA

  
(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
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.
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
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instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); 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,
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.
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 şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
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).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
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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 03416
(151) 04.05.2011
(732) MARGARIT CRISTIAN, Aleea

Someşul Cald nr. 4, bl. O2, sc. 3, et. 8,
ap. 116, sector 4, 041809,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIT CAMP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03415
(151) 04.05.2011
(732) MARGARIT CRISTIAN, Aleea

Someşul Cald nr. 4, bl. O2, sc. 3, et. 8,
ap. 116, sector 4, 041809,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CROSSFIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03393
(151) 04.05.2011
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS LINGERIE ROMANIA SUPER
STAR

  
(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.
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.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
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pentru măsurarea timpului.
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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03394
(151) 04.05.2011
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

MISS SUPER MODEL REGINELE
FRUMUSETII

  
(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.
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.
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.
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; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03402
(151) 04.05.2011
(732) S .C .  IPSO S .R .L . ,  Şos .

Bucureşti-Târgovişte nr. 174D, sat
Mogoşoaia, judeţ Ilfov, , COMUNA
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03395
(151) 04.05.2011
(732) S.C. GEA STRATEGY &

CONSULTING S.A., Str. Clucerului
nr. 34, sector 1, 011366, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GEA STRATEGY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03384
(151) 04.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, *, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

VELLA

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
299C, 2905C)

  
(531) Clasificare Viena:180321; 260418;

270507; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Peşte, peşte congelat; conserve din peşte;
produse din peşte. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03403
(151) 04.05.2011
(732) S.C. PROTECT NPG S.R.L., Str.

Primăverii nr. 2, Jud. Dolj, ,
COMUNA BRĂDEŞTI ROMANIA 

(540)

NPG PROTECT SIGURANŢA TA

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

  
(531) Clasificare Viena:020723; 240115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03417
(151) 04.05.2011
(732) APPLE INC, 1 Infinite Loop, CA

95014, CUPERTINO S.U.A. 
(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)

THUNDERBOLT

(300) Prioritate invocată:
 /09.11.2010/JM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Computere, dispozitive periferice pentru
computere, terminale pentru computere;
hardware pentru computere; dispozitive pentru
jocurile computerizate, microprocesoare, plăci
pentru memorie, monitoare, afişaje, tastaturi,
cabluri, modem-uri, imprimante, driver-e
pentru compact discuri, adaptoare, carduri
pentru adaptoare, conectori şi driver-e; medii
de stocare goale pentru computer; dispozitive
magnetice de transport pentru date; programe
pentru computer; programe pentru computer
pentru autorizarea, descărcarea, transmiterea,
primirea, editarea, extragerea, codificarea,
decodificarea, afişarea, stocarea şi organizarea
textelor, a graficelor, a imaginilor şi a
publicaţiilor electronice; programe pentru
computer şi programe dedicate de firmă pentru
computer, şi anume programe pentru sisteme
de operare, programe pentru sincronizarea
datelor şi programe instrument pentru
elaborarea aplicaţiilor pentru desktop-uri şi
laptop-uri; programe şi hardware pentru
computer pentru asigurarea comunicării
telefonice integrate cu reţelele globale de
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informare computerizate; programe
preînregistrate pentru computer pentru
managementul informaţiilor personale,
program pentru managementul bazelor de
date, program pentru recunoaşterea
caracterelor, program pentru managementul
telefonic, program pentru poşta şi mesageria
electronică, program pentru apelare prin
pager, program pentru telefonia mobilă;
program pentru sincronizarea bazelor de date,
programe pentru computer pentru accesarea,
explorarea şi căutarea bazelor de date online,
program pentru computer  pentru
redirecţionarea mesajelor, a poştei electronice
pe Internet, şi/sau a altor date către unu sau
mai multe dispozitive electronice portabile
dintr-o arhivă de date sau asociată cu un
desktop computer sau un server; program
pentru computer pentru sincronizarea datelor
între un dispozitiv sau post de control de la
distanţă şi un dispozitiv sau post de control de
la distanţă sau fix; publicaţii electronice care
se pot descărca de genul cărţilor, al pieselor de
teatru, al pamfletelor, broşurilor, buletinelor
informative, ziarelor, revistelor şi periodicelor
având o gamă largă de teme de interes
general; dispozitive electronice digitale
portabile şi programele eferente acestora;
MP3 şi alte dispozitive de redare audio în
format digital; computere portabile, tablete
computerizate, asistenţi digitali personali,
organizatoare electronice, agende electronice;
dispozitive electronice digitale mobile,
dispozitive pentru sistemul global de
poziţionare (GPS), telefoane; dispozitive
electronice digitale mobile şi portabile pentru
trimiterea primirea apelurilor telefonice, a
mesajelor fax, a poştei electronice şi a altor
date digitale; telefoane fără fir; telefoane
mobile; piese de schimb şi accesorii pentru
telefoanele mobile; fax-uri, roboţi telefonici,
aparate foto, videotelefoane, programe şi
hardware pentru computer pentru recuperarea
informaţiilor telefonice; unităţi electronice

portabile pentru primirea, stocarea şi/sau
transmiterea datelor şi a mesajelor fără fir şi
dispozitive electronice care ajută utilizatorul
să urmărească sau să administreze informaţiile
personale; echipamente şi instrumente
electronice de comunicare; aparate şi
instrumente pentru telecomunicaţii; fonturi,
modele de tipar, simboluri şi modele sub
formă de date înregistrate; cipuri, discuri şi
benzi ce poartă sau sunt destinate înregistrării
programelor pentru computer; memorie cu
acces aleatoriu sau memorie doar în citire;
aparate cu memorie în stare solidă; jocuri
computerizate sau electronice; manuale cu
instrucţiuni de utilizare în format electronic ce
poate fi citit, citit automat sau computerizat
pentru a fi utilizat şi vândut ca o unitate
împreună cu toate bunurile menţionate
anterior; aparatură pentru stocarea datelor;
driver-e pentru hard; unităţi miniaturizate de
stocare pe driver hard disc; discuri audio
video, CD-ROM şi discuri digitale adaptabile;
paduri pentru mouse; baterii; baterii
reîncărcabile; încărcătoare; încărcătoare
pentru baterii electrice; căşti; căşti stereo; căşti
pentru interiorul urechii; difuzoare stereo;
difuzoare audio; difuzoare audio de uz casnic;
difuzoare pentru monitor; difuzoare pentru
computere; aparate personale cu difuzoare
stereo; receptoare radio, amplificatoare,
aparate care înregistrează şi reproduc sunetele,
fonografe electrice, dispozitive de redat
înregistrările, aparate stereo de înaltă
fidelitate, aparate de înregistrate şi
reproducere pe bandă, megafoane, unităţi cu
difuzoare multiple, microfoane; dispozitive
digitale audio şi video; dispozitive de
înregistrare şi redare a casetelor audio,
dispozitive de înregistrare şi redare a casetelor
video, dispozitive de redare a compact
discurilor, dispozitive de înregistrare şi redare
a casetelor discurilor digitale adaptabile,
dispozitive de înregistrare şi redare a benzilor
audio digitale;dispozitive de redare a muzicii
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şi/sau imaginilor video în format digital;
radiouri; camere de filmat; dispozitive de
mixat audio, video şi digitale; transmiţătoare
radio; aparatură audio pentru maşină;
echipament computerizat destinat utilizării
împreună cu toate bunurile menţionate
anterior; aparatură electronică cu funcţiuni
multimedia destinat utilizării împreună cu
toate bunurile menţionate anterior; aparatură
electronică cu funcţiuni interactive destinat
utilizării împreună cu toate bunurile
menţionate anterior; accesorii, piese de
schimb, garnituri şi aparate de încercare
pentru toate bunurile menţionate anterior;
piese de schimb şi garnituri pentru toate
bunurile menţionate anterior; huse, genţi şi
cutii adaptate sau prelucrate pentru a conţine
toate bunurile menţionate anterior,
confecţionate din piele, imitaţii de piele,
pânză sau alte materiale textile. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03385
(151) 04.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, *, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Albinuţa

(591) Culori revendicate:maron (pantone
497C), galben (pantone 136C)

 (531) Clasificare Viena:031304; 031324;
270507; 290112;  

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

30 Miere şi produse din miere (cuprinse în
această clasă).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03396
(151) 04.05.2011
(732) S.C. GEA STRATEGY &

CONSULTING S.A., Str. Clucerului
nr. 34, sector 1, 011366, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GEA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03419
(151) 04.05.2011
(732) BERLIN CHEMIE AG, Glienicker

Weg 125, D-12489, BERLIN
GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MILEA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI  nr. 5/2011/18

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

5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice
pentru uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03418
(151) 04.05.2011
(732) STOICA VLAD CONSTANTIN,

Calea Dorobanţilor nr. 134, bl. 11, sc.
C, et. 1, ap. 89, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART ATLETIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03397
(151) 04.05.2011
(732) S.C. GEA STRATEGY &

CONSULTING S.A., Str. Clucerului
nr. 34, sector 1, 011366, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GEA Strategy&Consulting

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03429
(151) 04.05.2011
(732) DR. REDDY'S LABORATORIES

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

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

(540)

FOCUS ON PAIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03386
(151) 04.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, *, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

MILTON

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black C), auriu (pantone 871C)

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03420
(151) 04.05.2011
(732) STOICA VLAD CONSTANTIN,

Calea Dorobanţilor nr. 134, bl. 11, sc.
C, et. 1, ap. 89, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AQUA CHALLENGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03421
(151) 04.05.2011
(732) BERLIN CHEMIE AG, Glienicker

Weg 125, D-12489, BERLIN
GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MYRA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03398
(151) 04.05.2011
(732) S.C. GEA STRATEGY &

CONSULTING S.A., Str. Clucerului
nr. 34, sector 1, 011366, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GEA Consulting

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03387
(151) 04.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, *, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

BIO EATING

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3425C, 368C)

 (531) Clasificare Viena:050311; 270519;
270524; 290103;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03404
(151) 04.05.2011
(732) S.C. GRAPEFRUIT S.R.L., B-dul

Poitiers nr. 16, et. 3, Jud. Iaşi, 700671,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Brand as interface

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Consultanţă şi asistenţa pentru
managementul afacerilor; consultanţă pentru
strategie de afaceri; marketing; cercetare şi
studii de piaţă: publicitate şi reclamă, inclusiv
publicitate on-line în reţele de computere;
crearea şi managementul identităţii şi
imaginilor companiilor; relaţii publice;
consultanţă de branding (gestionarea mărcii):
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strategie, poziţionare şi testare de brand
(marcă, publicitate); servicii de consiliere,
informare şi consultanţă cu privire la serviciile
antemenţionate.
42 Design de identitate: crearea (concepţia şi
designul) elementelor de identificare verbală
şi grafică pentru instituţii, organizaţii,
companii, produse, servicii şi mărci
comerciale, design grafic, design de ambalaj:
design web şi multimedia; design interfeţe
utilizator; design interior; design publicitar;
design industrial; design de produs; design de
ilustraţie; design fotografic; design editorial;
design topografic; consultanţă în design;
programare pentru computer; crearea şi
dezvoltarea de aplicaţii software; copywriting
(scrierea textelor cu caracter comercial )
pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03430
(151) 04.05.2011
(732) S.C. MAESTRO ATRACTIV

CONFECŢII S.R.L., Aleea Argeş nr.
2 (cam 2), bl. T6, sc. A, ap. 63, judeţul
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

M&A NEW FASHION IN TOWN

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:241725; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03422
(151) 04.05.2011
(732) ORHEANU ANDREEA, Calea

Moşilor nr. 243, bl. 47 bis, sc. A, et. 7,
ap. 26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BEBSTER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03423
(151) 04.05.2011
(732) BERLIN CHEMIE AG, Glienicker

Weg 125, D-12489, BERLIN
GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PROMARON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03424
(151) 04.05.2011
(732) BERLIN CHEMIE AG, Glienicker

Weg 125, D-12489, BERLIN
GERMANIA 

(740) S.C. ROMINVENT SA Agenţie de
Brevete, Desene, Marci şi Transfer de
Tehnologie, Str. Ermil Pangratti nr.
35, et. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ZITON

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

5 Produse farmaceutice; substanţe dietetice de
uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03399
(151) 04.05.2011
(732) S.C. NOVA SECURITY S.R.L., Str.

Principatele Unite nr. 14, sector 4, OP
53, 040165, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

NOVA SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260407; 270511;

290113;  
(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 auto. 
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 03388
(151) 04.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, *, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

COLINE D'ITALIA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
347C, 7484C, 398C), crem
(pantone7509C), roşu (pantone 180C,
185C), galben (pantone 129C), maro
(pantone 483C)

  
(531) Clasificare Viena:061901; 070109;

070110; 270507; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03405
(151) 04.05.2011
(732) GRIGORE DRAGOS MARIAN,

Str. Mărgelelor 76-80, bl. N2, et. 4, ap.
47, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

i-Car

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

clase:
9 Publicaţii în format electronic on line
(inclusiv websites); publicaţii electronice;
înregistrări audio şi video.
16 Materiale tipărite, publicaţii tipărite,
reviste, jurnale, publicaţii periodice, ziare;
ghiduri; autocolante pentru automobile; cărţi;
programe tipărite.
41 Organizarea, conducerea şi producerea de
spectacole, evenimente, prezentări şi petreceri;
organizarea de competiţii; organizarea de
competiţii sportive şi evenimente sportive;
servicii de divertisment televizat; producerea
de programe de televiziune; servicii de
divertisment radio; producerea de programe
radio; servicii de editură (editarea de cărţi);
publicarea de materiale tipărite, de publicaţii
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periodice, de publicaţii tipărite, de cărţi şi de
reviste; publicarea de materiale tipărite;
organizarea de competiţii si ceremonii de
premiere; organizarea si conducerea de
competiţii; organizarea şi conducerea de
ceremonii de premiere; prezentarea de premii;
organizarea şi conducerea de cursuri, de
conferinţe, de expoziţii, evenimente şi
seminarii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03389
(151) 04.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, *, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Pui de la Mama lui

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C), galben (pantone 012C), crem
(pantone 137C), orange (pantone
021C), negru (pantone Black C)

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270511;

290114;  

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

29 Carne de pui (congelată şi proaspătă);
organe de pui (congelate şi proaspete);
subproduse din carne de pui (congelate şi
proaspete); păsări (cu excepţia celor vii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03425
(151) 04.05.2011
(732) BORÎNDEL RĂZVAN, Bd. Theodor

Pallady nr. 4, bl. M2, sc. B, et. 8, ap.
79, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bizz yo !

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:241701; 270502;

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

clase:
35 Publicitate online într-o reţea
computerizată, prelucrare texte online,
compilarea informaţiilor electronice, vânzări
(promovarea lor) pentru terţi, publicarea de
texte publicitare.
42 Crearea şi întreţinerea siteurilor web pentru
terţi, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, baze de date, găzduirea siteurilor
informatice, închirierea de programe
informatice, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, proiectarea sistemelor
informatice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03406
(151) 04.05.2011
(732) S . C .  A V A L O N

COMMUNICATIONS S.R.L.,
Prelungirea Ghencea nr. 65B, bl. F, sc.
2, et. 3, ap. 9, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Transylvania International Horse Show
(591) Culori revendicate:negru, indigo
 (531) Clasificare Viena:020120; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03426
(151) 04.05.2011
(732) BORÎNDEL RĂZVAN, Bd. Theodor

Pallady nr. 4, bl. M2, sc. B, et. 8, ap.
79, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Club TURISM

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241701; 260118;

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

clase:
35 Publicitate online într-o reţea
computerizată, prelucrare texte online,
compilarea informaţiilor electronice, vânzări
(promovarea lor) pentru terţi, publicarea de
texte publicitare.
42 Crearea şi întreţinerea siteurilor web pentru
terţi, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, baze de date, găzduirea siteurilor
informatice, închirierea de programe
informatice, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, proiectarea sistemelor
informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03400
(151) 04.05.2011
(732) LACATUSU VASILE, Str. Roman

Muşat bl. 6, ap. 5, Judeţul Neamţ, ,
ROMAN ROMANIA 

(540)

RODENTIST

  
(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; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03427
(151) 04.05.2011
(732) PÂRVU DRAGOŞ, Str. Tohani nr. 1,

bl. 29, sc. C, et. 10, ap. 131, sector 4,
040381, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

un Exerciţiu de Spirit

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 03390
(151) 04.05.2011
(732) S.C. ROMBAT S.A., Str. Drumul

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

(540)

ROMBAT TERRA TEHNOLOGIE
HEAVY DUTY

(531) Clasificare Viena:250119; 270519;
270524;  

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

9 Baterii de acumulatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03391
(151) 04.05.2011
(732) S.C. ROMBAT S.A., Str. Drumul

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

(540)

ROMBAT TERRA PRO TEHNOLOGIE
SUPER HEAVY DUTY

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270519;

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

clase:
9 Baterii de acumulatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03407
(151) 04.05.2011
(732) BOTORAN LUCIAN-VIRGIL, Str.

Reşiţa nr. 20, bl. A19, sc. F, et. 2, ap.
84, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAB VET
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(531) Clasificare Viena:030719; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03428
(151) 04.05.2011
(732) ANCA DOBRE, Str. Soldat Şerban

Ghiţă nr.92, et. 4, ap. 11, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIP AND SLEEP

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

  
(531) Clasificare Viena:010706; 260418;

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

clase:
38 Servicii de telecomunicaţii; buletine în
format electronic prin intermediul cărora
utilizatorii să-şi poată transmite mesaje şi
schimbă informaţii, în special în legătură cu
călătoriile, atracţiile turistice, destinaţiile de
călătorie, furnizorii de servicii relaţionate
acestora.
39 Aranjamente de călătorie; servicii pentru
furnizarea de informaţii despre călătorii;

oferirea unei baze de date on-line cu
informaţii de călătorie, în cadrul căreia
utilizatorii pot schimba mesaje şi comentarii
despre furnizorii de servicii de călătorie,
despre diverse destinaţii de călătorie, atracţii
turistice prin intermediul unei reţele de
calculatoare.
42 Software de acces la motoare de căutare
pentru obţinerea de informaţii şi date de
călătorie într-o reţea de calculatoare la nivel
mondial.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; furnizarea de servicii de
cazare şi informaţii despre serviciile de cazare
oferite de terţi; furnizarea de informaţii şi
comentarii despre serviciile de cazare oferite
de terţi, prin intermediul unei reţele de
calculatoare, la nivel mondial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03408
(151) 04.05.2011
(732) FUNDATIA PROAM EVENTS,

Calea Dorobanţi nr. 155, sector 1,
010564, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BCR TENIS PARTENER tenis pentru
toţi

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, roşu
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(531) Clasificare Viena:260118; 270515;
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; material pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); material de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
folosesc la 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.
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 03431
(151) 04.05.2011
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Str.

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

(540)

SĂNĂTATE PENTRU TRUP ŞI
SUFLET

(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/e industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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.
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.
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 03432
(151) 04.05.2011
(732) D O B R E S C U  M A R I A N A

LUMINITA, Str. Unirii, bl. 31B, ap.
11, etaj 2, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(540)

mini ROCK

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

270509;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03392
(151) 04.05.2011
(732) S.C. ROMBAT S.A., Str. Drumul

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

(540)

ROMBAT TERRA PLUS
TEHNOLOGIE HEAVY DUTY

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270519;

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

clase:
9 Baterii de acumulatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03401
(151) 04.05.2011
(732) S .C.  IPSO S .R .L . ,  Şos .

Bucureşti-Târgovişte nr. 174D, sat
Mogoşoaia, judeţ Ilfov, , COMUNA
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(540)

Pre-Sezon

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu

excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03409
(151) 04.05.2011
(732) S.C. BANCA TRANSILVANIA

S.A., Str. George Bariţiu nr. 8, judeţul
Cluj, 3400, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

BT 24
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(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:241507; 270502;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03410
(151) 04.05.2011
(732) S.C. PREMIUM FOOTWEAR

S.R.L., Calea Floreşti, nr. 2C, ap. 18,
Jud. 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)

if you care

  
(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,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni

pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03411
(151) 04.05.2011
(732) DRAGOS LEONARD, Str. Drumul

Taberei nr. 71, bl. TD 42, sc. 1, ap. 40,
, 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)

LXL

(591) Culori revendicate:mov, roz

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030124;

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

clase:
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzină pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
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metalice transportabile; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03413
(151) 04.05.2011
(732) MARGARIT CRISTIAN, Aleea

Someşul Cald nr. 4, bl. O2, sc. 3, et. 8,
ap. 116, sector 4, 041809,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TABARA DE SANATATE SI FITNESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03414
(151) 04.05.2011
(732) JOHNSON & JOHNSON, One

Johnson & Johnson Plaza, 08933,
NEW BRUNSWICK S.U.A. NEW
JERSEY

(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)

AVEENO FRESH ESSENTIALS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate de îngrijire a pielii; preparate de
îngrijire a părului; preparate de îngrijire pentru
bebeluşi; cosmetice.
5 Produse de protecţie solară; preparate
medicamentoase de îngrijire a pielii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03342
(151) 03.05.2011
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul. Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

FACE DIN FEBRA DOAR O
AMINTIRE
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03343
(151) 03.05.2011
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul. Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

FACE DIN DURERE DOAR O
AMINTIRE
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03344
(151) 03.05.2011
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul. Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ÎI VINE DE HAC FEBREI

  
(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. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03345
(151) 03.05.2011
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul. Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

ÎI VINE DE HAC DURERII

(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. 

˜˜˜˜˜˜˜



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 2010 08319
(151) 15.06.2007
(732) ETABLISSEMENTS DELHAIZE

FRERES ET CIE, Rue Osseghem 53,
1080, MOLENBEEK-SAINT-JEAN
BELGIA 

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

CARE

  

(531) Clasificare Viena:030102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălare, curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive,săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru
păr,paste de dinţi. 
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
pentru uz medical, alimente pentru sugari;
plasturi, materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor, ceară
dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜




