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CERERI Mărci publicate în BOPI nr 5/2011/saptamana 20
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

02889
18.05.2011 S.C. BROKMED S.R.L. BROKMED

2 M 2011
02890

18.05.2011 S.C. BROKMED S.R.L. BROKMEDSHOP

3 M 2011
02891

18.05.2011 S.C. BROKMED S.R.L. DOTARE AMBULANTA

4 M 2011
03510

12.05.2011 S.C. COMPLEX EUROPA S.R.L. Mon Jardin COMPLEX EUROPA

5 M 2011
03519

16.05.2011 S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L. DOCTOR MENCI

6 M 2011
03601

12.05.2011 D-RAIN SYSTEM S.R.L. D-RAIN

7 M 2011
03609

18.05.2011 EIAL ARIEL Casa LIAT

8 M 2011
03628

12.05.2011 MOCANU DORU CONSTANTIN FLACĂRA IAŞULUI

9 M 2011
03629

12.05.2011 S.C. PRO TV S.A. PRO FM LEGALIZE JOY!

10 M 2011
03630

12.05.2011 FUNDATIA VIER PFOTEN
ROMANIA

Câini pentru oameni

11 M 2011
03631

12.05.2011 S.C. APOLLO MOD
DISTRIBUTION S.R.L.

mod'elle

12 M 2011
03632

12.05.2011 S.C. AGROCOMPLEX BARLAD
S.A.

PLOCONUL BOIERULUI

13 M 2011
03633

12.05.2011 S.C. AVICARVIL S.R.L. La Provincia gustul din copilărie

14 M 2011
03634

12.05.2011 CARAION CORNELIU CARCO

15 M 2011
03635

12.05.2011 S.C. EXPERGO BUSINESS
NETWORK S.R.L.

EXPERGO

16 M 2011
03636

12.05.2011 S.C. EXPERGO BUSINESS
NETWORK S.R.L.

G TH SIXTH QUALITY RESEARCH

17 M 2011
03637

12.05.2011 S.C. EXPERGO BUSINESS
NETWORK S.R.L.

ACTline

18 M 2011
03638

12.05.2011 INSTITUTUL NATIONAL DE
STATISTICA

2011 RECENSĂMÂNTUL
POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR
Pentru că fiecare contează!
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19 M 2011
03639

12.05.2011 S.C. LANTMEN S.R.L. SPORTS & CLASSIC CARS

20 M 2011
03640

12.05.2011 S.C. DABLEROM S.R.L. LUMEN

21 M 2011
03641

12.05.2011 S.C. DABLEROM S.R.L. LUMEN

22 M 2011
03642

12.05.2011 S.C. AMBASADOR S.A. HOTEL AMBASADOR

23 M 2011
03643

12.05.2011 SPIRIDON COSMIN BOGDAN EUROPRIM GROUP

24 M 2011
03644

12.05.2011 COŞA DANUT PERLA TROTUŞULUI

25 M 2011
03645

12.05.2011 S.C. SIBGUARD S.R.L. SIBGUARD PAZA SI PROTECTIE

26 M 2011
03646

12.05.2011 IONESCU PETRUS DANIEL cinematique www.cinematique.ro

27 M 2011
03647

12.05.2011 IONESCU PETRUS DANIEL Yoyoma! www.yoyoma.ro

28 M 2011
03648

12.05.2011 S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX
S.R.L.

Bugs

29 M 2011
03649

12.05.2011 S.C. TRIAMI S.R.L. Aroma Pădurii

30 M 2011
03650

12.05.2011 CREATIVE NAIL DESIGN, INC. CNDc Shellac

31 M 2011
03651

12.05.2011 CREATIVE NAIL DESIGN, INC. CND SHELLAC

32 M 2011
03652

12.05.2011 TARUS MEDIA S.R.L. MEDICA ACADEMICA

33 M 2011
03653

13.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Lowie

34 M 2011
03654

13.05.2011 S.C. QUASAR S.A. Toata vara, AquaSara!

35 M 2011
03655

13.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Cassa

36 M 2011
03656

13.05.2011 S.C. GOLD PARMA PROD
S.R.L.

Pentru frumuseţea ta! Mireille

37 M 2011
03657

13.05.2011 PELLE CATALIN ALAIN Chez Alain

38 M 2011
03658

16.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. GRĂDINA BUNICII
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39 M 2011
03659

13.05.2011 ASOCIATIA CRESCATORILOR
DE ANIMALE (BOVINE, OVINE,
CAPRINE) OGRADA

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE
ANIMALE(BOVINE, OVINE,
CAPRINE) OGRADA

40 M 2011
03660

13.05.2011 MAD-STEL IMPEX S.R.L. CAKE SHOP

41 M 2011
03661

13.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN SANLACTA

42 M 2011
03662

13.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN HALLMARK

43 M 2011
03663

13.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN DISTRIGAZ NORD

44 M 2011
03664

13.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN CRONICA CARCOTAŞILOR

45 M 2011
03665

13.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN PICCOLO MONDO

46 M 2011
03666

13.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN CARPATCEMENT

47 M 2011
03667

13.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN CUMPANA

48 M 2011
03668

13.05.2011 S.C. GREEN GARDEN S.R.L. GREEN GARDEN sere-irigatii

49 M 2011
03669

13.05.2011 MACARIE LIVIU GHEORGHE VIN DE CICÂRLĂU

50 M 2011
03670

13.05.2011 S.C. BRAND EMOTION S.R.L. VIAŢA-I TARE FAINĂ

51 M 2011
03671

16.05.2011 IUGA PETRU OVIDIU www.anunt.PRO poftiti la anunturi
online!

52 M 2011
03672

13.05.2011 ASOCIATIA COLEGIUL NAUTIC
ROMAN

ROMANIAN NAUTICAL COLLEGE
COLEGIUL NAUTIC ROMÂN

53 M 2011
03673

13.05.2011 S.C. COMODO S.R.L. COMODO

54 M 2011
03674

13.05.2011 S.C. ROSE BLANKA S.R.L. touche

55 M 2011
03675

13.05.2011 WHO IS WHO WORLD
SOCIETY

WHO IS WHO

56 M 2011
03676

13.05.2011 WHO IS WHO WORLD
SOCIETY

WW WHO IS WHO

57 M 2011
03677

13.05.2011 SERGIU VICENTIU MACHIDON BuzzMen
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58 M 2011
03678

13.05.2011 S.C. TOVIMAGE
DISTRIBUTION S.R.L.

CLUB MILLION DOLLARS

59 M 2011
03679

13.05.2011 S.C. NICO 99 EXIM S.R.L. Contessa creat special pentru tine

60 M 2011
03680

13.05.2011 RANDLE LINDA YVONNE DESIGNER CITY

61 M 2011
03681

13.05.2011 RANDLE LINDA YVONNE BRIT PACK

62 M 2011
03682

13.05.2011 S.C. STOKER IRISH
RESTAURANT PUB S.R.L.

VIKINGFJORD VODKA

63 M 2011
03683

13.05.2011 S.C. STOKER IRISH
RESTAURANT PUB S.R.L.

GAMMEL OPLAND AQUAVIT

64 M 2011
03684

13.05.2011 S.C. STOKER IRISH
RESTAURANT PUB S.R.L.

LOITENS AQUAVIT

65 M 2011
03685

13.05.2011 S.C. STOKER IRISH
RESTAURANT PUB S.R.L.

LINIE AQUAVIT LINIE

66 M 2011
03686

16.05.2011 S.C. ASTON COM S.A. CONFORTSHOP

67 M 2011
03687

18.05.2011 S.C. TINA'S BEAUTY BRANDS
S.R.L.

TINA'S BEAUTY BRANDS HAIR &
NAILS

68 M 2011
03688

16.05.2011 S.C. PRODUCTIE AGRICO M
S.R.L.

Agrico-m

69 M 2011
03689

16.05.2011 S.C. WALMARK ROMANIA
S.R.L.

ARTHROSTOP

70 M 2011
03690

16.05.2011 S.C. PROCER COMPANY S.A. TEQUILERO'S

71 M 2011
03691

16.05.2011 S.C. PROCER COMPANY S.A. BRAUMEISTER

72 M 2011
03692

16.05.2011 S.C. PROCER COMPANY S.A. CAPITAN

73 M 2011
03693

16.05.2011 S.C. PROCER COMPANY S.A. FERMA VERDE

74 M 2011
03694

16.05.2011 S.C. MIKI & BIA S.R.L. CIOC de vrabie de Buzău

75 M 2011
03695

16.05.2011 S.C. DIVERS CREDIT S.R.L. Cultură şi Business Românesc

76 M 2011
03696

16.05.2011 S.C. GEMSTONES S.R.L. GEMSTONES

77 M 2011
03697

16.05.2011 CATALIN OLARIU TV GUIDE CHANNEL
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78 M 2011
03698

16.05.2011 S.C. SARMIS S.A. Gospodarul

79 M 2011
03699

16.05.2011 S.C. SARCOM S.R.L. SPORNIC

80 M 2011
03700

16.05.2011 S.C. FLORARTIS S.R.L. BBmic

81 M 2011
03701

16.05.2011 ZIGU-MANU TIBERIU-MARIUS myCare

82 M 2011
03702

16.05.2011 S.C. DAIGORO S.R.L. DAIGORO

83 M 2011
03703

18.05.2011 S.C. APEMIN IMEX S.R.L. ISVERNA

84 M 2011
03704

16.05.2011 IURIA IONUT VASILE Asociatia cele mai frumoase SATE
DIN ROMÂNIA

85 M 2011
03705

18.05.2011 S.C. SERVELECT S.R.L. SERVELECT ENERGY IS MONEY.
WE SAVE BOTH

86 M 2011
03706

16.05.2011 JITARU FLORIN RADU S-KARP JOY TO GO

87 M 2011
03707

16.05.2011 S.C. DACIA PLANT S.R.L. DEVAS

88 M 2011
03708

16.05.2011 S.C. PROIECTE IMOBILIARE
S.R.L.

I LOVE GAMES

89 M 2011
03709

16.05.2011 S.C. GANG LOUNGE S.R.L. THE Gang restaurant & lounge

90 M 2011
03710

16.05.2011 S.C. PROIECTE IMOBILIARE
S.R.L.

JOCURI I LOVE GAMES

91 M 2011
03711

16.05.2011 S.C. INSTAL GROUP S.R.L. INSTAL GROUP

92 M 2011
03712

16.05.2011 BALTAGA ANA MARIA

93 M 2011
03713

16.05.2011 S.C. STROMTEH S.R.L. STH.ro

94 M 2011
03714

16.05.2011 S.C. DELACO DISTRIBUTION
S.A.

delaco Ţine-l aproape!

95 M 2011
03715

16.05.2011 S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L. Fortuna Rio

96 M 2011
03716

16.05.2011 GHEZEA MITRUS A ATAC NAŢIONAL
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97 M 2011
03718

16.05.2011 MUSAT ANDREEA CRISTINA AMNA

98 M 2011
03719

16.05.2011 S.C. BLOOM COMMUNICATION
S.R.L.

media factory design your future

99 M 2011
03720

16.05.2011 S.C. BLOOM COMMUNICATION
S.R.L.

Business Age

100 M 2011
03721

16.05.2011 KIA MOTORS CORPORATION UVO

101 M 2011
03722

16.05.2011 ARAMOUNI MICHEL SENIOR POTATO

102 M 2011
03723

16.05.2011 BADULESCU AURELIAN MAKAIAN

103 M 2011
03724

16.05.2011 LG ELECTRONICS INC. MAGIC MOTION REMOTE
CONTROL

104 M 2011
03725

16.05.2011 S.C. Media Grafic S.R.L. Most Admired Business Women
Awards Gala

105 M 2011
03726

16.05.2011 BADULESCU AURELIAN CÂRNAŢI TĂIAŢI CU BARDA

106 M 2011
03727

16.05.2011 BADULESCU AURELIAN PACIOLINII

107 M 2011
03728

16.05.2011 S.C. ARTEX SERVICES
INTERNATIONAL S.R.L.

MUSEUM MUZEUL LABIRINT

108 M 2011
03729

16.05.2011 S.C. OMV PETROM S.A. Bine aţi venit în Ţara lui Andrei

109 M 2011
03730

16.05.2011 S.C. OMV PETROM S.A. Tabăra din Ţara lui Andrei

110 M 2011
03731

16.05.2011 S.C. OMV PETROM S.A. Acces la viaţă

111 M 2011
03732

16.05.2011 S.C. OMV PETROM S.A. Şcoala lui Andrei

112 M 2011
03733

16.05.2011 M'SECURITY BUSINESS
SERVICES

M'SECURITY BUSINESS
SERVICES

113 M 2011
03734

16.05.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. O & O ouă proaspete

114 M 2011
03735

16.05.2011 COMPANIA DAN PURIC S.R.L. ROYAL FASHION MODA REGALĂ

115 M 2011
03736

16.05.2011 S.C. FRIGOTEHNICA S.R.L. ZIUA FRIGOTEHNISTULUI
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116 M 2011
03738

16.05.2011 S.C. TEHNOINSTAL S.R.L. TEHNOINSTAL

117 M 2011
03739

16.05.2011 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. PLAFAR.ro

118 M 2011
03740

16.05.2011 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. PLAFAR.com

119 M 2011
03741

16.05.2011 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. PLAFAR.net

120 M 2011
03742

16.05.2011 S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L. PLAFAR.eu

121 M 2011
03744

17.05.2011 RADULESCU CLARISA PETRA clariss

122 M 2011
03745

17.05.2011 CHRITOIU VASILE AMATA CUCINA ITALIANA

123 M 2011
03746

17.05.2011 S.C. INTERDECO PROFILES
S.R.L.

Volkplast

124 M 2011
03747

17.05.2011 HRIMIUC LIVIU NutraSan

125 M 2011
03748

17.05.2011 HRIMIUC LIVIU Nutra Rom

126 M 2011
03749

17.05.2011 S.C. ROMEXPO S.A. Gourmet GOURMET SHOW -
Expozitie de gastronomie si catering

127 M 2011
03750

17.05.2011 S.C. ROMEXPO S.A. 3 E EEE - Targ international de
energie regenerabila, energie
conventionala, echipamente si
tehnologii pentru industria de petrol
si gaze naturale

128 M 2011
03751

17.05.2011 FRIESLAND BRANDS BV BOOM

129 M 2011
03752

17.05.2011 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

PE BANII PARINTILOR

130 M 2011
03753

17.05.2011 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

SALVATI DE BUCATAR

131 M 2011
03754

17.05.2011 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

NUNTA CU SURPRIZE

132 M 2011
03755

17.05.2011 SCARLAT DAN PINALTY

133 M 2011
03756

17.05.2011 SCARLAT DAN MONITORUL DE ROMAN



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - CERERI Mărci BOPI nr. 5/2011/20

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

8

134 M 2011
03757

17.05.2011 SCARLAT DAN MONITORUL DE NEAMŢ

135 M 2011
03758

17.05.2011 SCARLAT DAN CURIERUL DE IAŞI

136 M 2011
03759

17.05.2011 SCARLAT DAN AFACERISTUL

137 M 2011
03760

17.05.2011 S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002
S.A.

HOTEL DECEBAL

138 M 2011
03761

17.05.2011 S.C. BENDIS PHARMA S.R.L. REŢETA SĂNĂTĂŢII

139 M 2011
03763

17.05.2011 S.C. XIZI IMPEX
CORPORATION S.R.L.

B.Q.G

140 M 2011
03764

17.05.2011 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

SUNSHINE

141 M 2011
03765

17.05.2011 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

FLOAREA DE AUR

142 M 2011
03766

17.05.2011 S.C. WINDAS CONSULTING
S.R.L.

HELIOS

143 M 2011
03767

17.05.2011 CURELEA MIHAI FLORIAN Şcoala de Training

144 M 2011
03768

17.05.2011 S.C. SEVEN AUDIT
VALUATION S.R.L.

seven AUDIT valuation

145 M 2011
03769

17.05.2011 S.C. ERIKA S.R.L. mr. forno

146 M 2011
03770

17.05.2011 CRISTINA TOTH DIVA IN BUCATARIE

147 M 2011
03771

17.05.2011 S.C. VALMEDIA S.R.L. MESAGERUL DE NEAMŢ

148 M 2011
03772

17.05.2011 S.C. POWER DESIGN S.R.L. Power Design

149 M 2011
03773

17.05.2011 S.C. FURIK COM S.R.L. SOLARIS

150 M 2011
03774

17.05.2011 PPF Hasco-Lek S.A., DIH (Diosminum)

151 M 2011
03775

17.05.2011 PPF Hasco-Lek S.A., DIH

152 M 2011
03776

17.05.2011 S.C. TERMOTEMP S.R.L. TERMOTEMP

153 M 2011
03779

17.05.2011 WEBZONE TELECOM S.R.L. ALL CUSTOM TUNING
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154 M 2011
03780

18.05.2011 S.C. AYT LIDER GRUP S.R.L. AYT Lider Grup

155 M 2011
03781

18.05.2011 S.C. TIENDA INTERNATIONAL
S.R.L.

tienda shoppin' quality

156 M 2011
03782

18.05.2011 S.C. ALLY-MET TECHNOLOGY
S.R.L.

BIAL ALUMINIU S.R.L.

157 M 2011
03783

18.05.2011 S.C. MEDIAUNO S.R.L. EXCELENTA PENTRU VIITOR
SECTIUNEA ENERGIE

158 M 2011
03784

18.05.2011 S.C. EDITURA ALLFA S.R.L. Strada Ficţiunii

159 M 2011
03785

18.05.2011 S.C. IFANTIS ROMANIA S.A. Technology FreshPress

160 M 2011
03786

18.05.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL
BOTEZ ADRIAN MIHAI

UGRILL

161 M 2011
03787

18.05.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL
BOTEZ ADRIAN MIHAI

U GRILL

162 M 2011
03788

18.05.2011 BOTEZ SORIN GABRIEL
BOTEZ ADRIAN MIHAI

U-GRILL

163 M 2011
03790

18.05.2011 S.C. BILDO TOYS S.R.L. bildo

164 M 2011
03791

18.05.2011 S.C. TORA SECURITY
SYSTEMS S.R.L.

FakeFashion

165 M 2011
03792

18.05.2011 S.C. BLACK TEAM ESCORT
S.R.L.

BLACK TEAM ESCORT

166 M 2011
03793

18.05.2011 S.C. ROYAL TRAVEL 2008
S.R.L.

Royal Travel

167 M 2011
03794

18.05.2011 S.C. PRESTIGE TOURS
INTERNATIONAL S.R.L.

20 ani PRESTIGE TOURS

168 M 2011
03795

18.05.2011 DAN MITRICA central imobiliare

169 M 2011
03796

18.05.2011 WAYPOINT SYSTEMS S.R.L. WAYPOINT

170 M 2011
03797

18.05.2011 ASOCIATIA SOCIETATEA DE
NEURORADIOLOGIE SI
RADIOLOGIE
INTERVENTIONALA DIN
ROMANIA

SNRIR SOCIETATEA DE
NEURORADIOLOGIE ŞI
RADIOLOGIE INTERNAŢIONALĂ
DIN ROMÂNIA

171 M 2011
03798

18.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN REALITATEA

172 M 2011
03799

18.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN BACK WERK
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173 M 2011
03800

18.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN BIGOTTI

174 M 2011
03801

18.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN BENIHANA

175 M 2011
03802

18.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN CRBL

176 M 2011
03803

18.05.2011 S.C. BIDROM PLAST SRL-D bidrom

177 M 2011
03804

18.05.2011 SIMSEK BISKUVI VE GIDA
SANAYI ANONIM SIRKETI

FUNNY FACE

178 M 2011
03805

18.05.2011 S.C. ROPHARMA S.A. BIOCICATRIN

179 M 2011
03806

18.05.2011 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU FIZICA SI INGINERIE
NUCLEARA HORIA HULUBEI
(IFIN-HH)

IFIN-HH
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(210) M 2011 02890
(151) 18.05.2011
(732) S.C. BROKMED S.R.L., Str.

Avântului nr. 3, bl. 19, sc. B, ap. 10,
judeţul Covasna, 520085, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

BROKMEDSHOP
 
(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
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 02891
(151) 18.05.2011
(732) S.C. BROKMED S.R.L., Str.

Avântului nr. 3, bl. 19, sc. B, ap. 10,
judeţul Covasna, 520085, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

DOTARE AMBULANTA

(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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 02889
(151) 18.05.2011
(732) S.C. BROKMED S.R.L., Str.

Avântului nr. 3, bl. 19, sc. B, ap. 10,
judeţul Covasna, 520085, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

BROKMED

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03510
(151) 12.05.2011
(732) S.C. COMPLEX EUROPA S.R.L.,

Str. Valea Roşie nr. 10, judeţul
Maramureş, 430145, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

Mon Jardin COMPLEX EUROPA

(531) Clasificare Viena:050520; 250113;
270501;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03519
(151) 16.05.2011
(732) S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.,

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

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

(540)

DOCTOR MENCI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03609
(151) 18.05.2011
(732) EIAL ARIEL, Cetăţean român cu

adresă în Tabenchin 21 newe sanan,
oraş Haifa, Israel, ,  ROMANIA 

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

(540)

Casa LIAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; activităţi
hoteliere, moteliere, pensiune, case de vacanţă
şi campinguri; tabere de vacanţă; restaurant,
bistro, cafenele şi baruri; servicii de rezervare
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de locuri pentru voiaj; servicii de cazare
temporară; creşe de copii; închiriere de săli de
reuniune şi de spaţii de cazare temporară; case
de pensionari/persoane în vârstă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03601
(151) 12.05.2011
(732) D-RAIN SYSTEM S.R.L., Str.

Înfrăţirii nr. 57, judeţul Prahova,
105200, BĂICOI ROMANIA 

(540)

D-RAIN

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
307C), gri

  
(531) Clasificare Viena:260205; 270503;

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

clase:
6 Metale comune brute şi aliajele lor;
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi sârme metalice
cu excepţia celor electrice; lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice, ţevi
metalice; case de bani şi casete (seifuri);
produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03628
(151) 12.05.2011
(732) MOCANU DORU CONSTANTIN,

Str. Vasile Alecsandri nr. 9, bl. 9, sc.
C, et. 2, ap. 9, Jud. Iaşi, 700054, IAŞI
ROMANIA 

(540)

FLACĂRA IAŞULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); 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; materiale
publicitare. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; baze de date; organizare de târguri
şi expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare; crearea şi menţinere baze de date.
41 Publicare şi publicare on-line; producţie de
programe radio şi tv.
42 Crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini
şi site-uri web; furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03630
(151) 12.05.2011
(732) FUNDATIA VIER PFOTEN

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

(540)

Câini pentru oameni
(591) Culori revendicate:bej, maro, negru
  
(531) Clasificare Viena:030108; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03634
(151) 12.05.2011
(732) CARAION CORNELIU, Bdul.

Ferdinand nr. 89, bl. A3, sc. B, ap. 37,
Judeţul Constanţa, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CARCO

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a cerealelor
şi produselor agricole (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03629
(151) 12.05.2011
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

Protopopescu nr. 109, sect. 2, 021409,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRO FM LEGALIZE JOY!

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

  
(531) Clasificare Viena:010125; 241701;

260302; 270509; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Discuri compacte (audio-video); benzi
video.
16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri. 
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
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emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune;educaţie; divertisment;
activităţi culturale; organizare de spectacole,
petreceri, evenimente. 
42 Servicii de creare şi întreţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03644
(151) 12.05.2011
(732) COŞA DANUT, Str. Teilor nr. 2, ap.

1, judeţul Bacău, 601028, ONEŞTI
ROMANIA 

(540)

PERLA TROTUŞULUI

(591) Culori revendicate:verde, albastru
închis, bleu

  
(531) Clasificare Viena:011515; 060104;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03645
(151) 12.05.2011
(732) S.C. SIBGUARD S.R.L., Str. Matei

Basarab nr.83, jud. Vâlcea, ,
RAMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

SIBGUARD PAZA SI PROTECTIE

(531) Clasificare Viena:051304; 260305;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03633
(151) 12.05.2011
(732) S.C. AVICARVIL S.R.L., nr.1,

Judeţul Vâlcea, , FRÂNCEŞTI
ROMANIA 

(540)

La Provincia gustul din copilărie
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(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:030703; 090110;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03635
(151) 12.05.2011
(732) S.C. EXPERGO BUSINESS

NETWORK S.R.L., Bdul. Eroilor nr.
28, bl. A2, sc. 1, et. 4, ap. 17, Office 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXPERGO

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260116;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03646
(151) 12.05.2011
(732) IONESCU PETRUS DANIEL, Str.

Cpt. Av. Alex. Şerbănescu nr. 41-43,
bl. 20 J, sc. 2,et. 4, ap. 39, sector 1,
014284, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

cinematique www.cinematique.ro
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporţi pentru înregistrări şi reproducere a
înregistrărilor.
16 Articole de papetărie, articole din hârtie şi
carton.
35 Publicitate; redactare şi editare texte cu
caracter publicitar.
41 Redactare şi editare texte cu caracter non
publicitar.
42 Crearea şi menţinerea de site on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03647
(151) 12.05.2011
(732) IONESCU PETRUS DANIEL, Str.

Cpt. Av. Alex. Şerbănescu nr. 41-43,
bl. 20 J, sc. 2,et. 4, ap. 39, sector 1,
014284, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Yoyoma! www.yoyoma.ro
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(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Transmitere de emisiuni radio şi tv.
41 Realizare de emisiuni radio şi tv.
42 Crearea şi menţinerea de site on-line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03631
(151) 12.05.2011
(732) S . C .  A P O L L O  M O D

DISTRIBUTION S.R.L., Bdul
Timişoara nr. 92, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Piaţa Naţiunile
Unite nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap.13, sector
4 BUCUREŞTI

(540)

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03632
(151) 12.05.2011
(732) S.C. AGROCOMPLEX BARLAD

S.A., Str. Tecuciului nr. 7, judeţul
V a s l u i ,  7 3 1 1 9 9 ,  B A R L A D
ROMANIA 

(540)

PLOCONUL BOIERULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03649
(151) 12.05.2011
(732) S.C. TRIAMI S.R.L., Sat Neagra

Şarului nr. 27A, jud. Suceava, 727517,
SARU DORNEI ROMANIA 

(540)

Aroma Pădurii

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050101; 270502;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
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carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03636
(151) 12.05.2011
(732) S.C. EXPERGO BUSINESS

NETWORK S.R.L., Bdul. Eroilor nr.
28, bl. A2, sc. 1, et. 4, ap. 17, Office 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

G TH SIXTH QUALITY RESEARCH

  
(531) Clasificare Viena:050713; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03637
(151) 12.05.2011
(732) S.C. EXPERGO BUSINESS

NETWORK S.R.L., Bdul. Eroilor nr.
28, bl. A2, sc. 1, et. 4, ap. 17, Office 1,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACTline
  
(531) Clasificare Viena:020723; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03650
(151) 12.05.2011
(732) CREATIVE NAIL DESIGN, INC.,

1125 Joshua Way, 92083, VISTA
S.U.A. California

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

(540)

CNDc Shellac
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(531) Clasificare Viena:270508; 270515;  
(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.
11 Lămpi cu raze ultraviolete neutilizate în
scop medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03651
(151) 12.05.2011
(732) CREATIVE NAIL DESIGN, INC.,

1125 Joshua Way, 92083, VISTA
S.U.A. California

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

(540)

CND SHELLAC

  
(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.
11 Lămpi cu raze ultraviolete neutilizate în
scop medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03652
(151) 12.05.2011
(732) TARUS MEDIA S.R.L., Bd. 1 Mai,

nr. 16, bl. 16S14, sc. 1, et. 2, ap. 27,
sect. 6, 061631, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDICA ACADEMICA

(591) Culori revendicate:grena, verde
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, fotografii, materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
caractere tipografice, clişee.
35 Publicitate.
41 Educaţie, instruire, activităţi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03638
(151) 12.05.2011
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

STATISTICA, B-dul. Libertăţii nr.
16, sector 5, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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2011 RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI
ŞI AL LOCUINŢELOR Pentru că fiecare
contează!

  
(531) Clasificare Viena:020723; 070124;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de cercetare de piaţă; servicii de
cercetare şi rating media;servicii de cercetări
demografice şi consum; servicii de furnizare
de cercetări de piaţă şi cercetări de consum şi
consultanţă şi anume efectuarea şi analizarea
supravegherilor consumatorilor şi studii de
publicitate şi marketing şi media; culegere de
date şi furnizarea de rapoarte privitoare la
informaţia şi analiza transmisiunilor de
televiziune şi radio; efectuarea şi analizarea
studiilor de tendinţă a populaţiei; culegerea şi
analizarea informaţiilor şi statisticilor
demografice şi furnizarea de rapoarte statistice
pentru acestea; servicii de cercetare media şi
rating, şi anume servicii de cercetare de piaţă
referitoare la transmisiuni, distribuţie
regională, cablu şi transmisiuni prin reţea,
demografia şi comportamentul audienţei
receptoare de semnal şi ascultarea, urmărirea
şi obiceiurile de folosire ale audienţei
receptoare de semnal; furnizarea de baze de
date electronice on-line în domeniul
publicităţii, marketingului, cercetărilor de
marketing, urmărire a consumatorilor,
magazinelor cu amănuntul şi vânzărilor de
produse, zonelor de comerţ şi informaţiilor
demografice; furnizarea de informaţii de
marketing tactic şi rating pentru
managementul produselor şi publicităţii
privind publicitatea media a brandului şi
pieţelor de spoturi, transmisiilor şi reţelelor
regionale de distribuţie şi a reţelelor de cablu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03639
(151) 12.05.2011
(732) S.C. LANTMEN S.R.L., Str. Ovidiu

nr. 9, bl. M11, ap. 5, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

SPORTS & CLASSIC CARS

  
(531) Clasificare Viena:180108; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03640
(151) 12.05.2011
(732) S.C. DABLEROM S.R.L., Str.

Principală nr. 10D, judeţul Cluj, , SAT
VÂLCELE ROMANIA 

(540)

LUMEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor. 
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03641
(151) 12.05.2011
(732) S.C. DABLEROM S.R.L., Str.

Principală nr. 10D, judeţul Cluj, , SAT
VÂLCELE ROMANIA 

(540)

LUMEN

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260416; 261125;

270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; 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. 
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11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03642
(151) 12.05.2011
(732) S.C. AMBASADOR S.A., B-dul

Magheru nr. 8-10, sector 1, 7000,
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)

HOTEL AMBASADOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03648
(151) 12.05.2011
(732) S.C. PIGNA ROMANIA IMPEX

S.R.L., Bd. Timişoara nr. 84, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bugs

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031310;

270508;  
(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, cu
excepţia tipăriturilor referitoare la programele
şi producţia de televiziune.
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.
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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 03673
(151) 13.05.2011
(732) S.C. COMODO S.R.L., Str. Gloriei

bl. A4, sc. A, et. 3, ap. 15, Judeţul
Neam ţ ,  ,  TÂRGU NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

COMODO
  
(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 03666
(151) 13.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CARPATCEMENT

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

19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03680
(151) 13.05.2011
(732) RANDLE LINDA YVONNE,

Whitewood, Nobber, , CO.MEATH
IRLANDA 

(540)

DESIGNER CITY

  
(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, instrumente de
măsurare a 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03667
(151) 13.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CUMPANA

  
(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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03674
(151) 13.05.2011
(732) S.C. ROSE BLANKA S.R.L., Str.

Arcului nr. 3, parter, ap. 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

touche

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03668
(151) 13.05.2011
(732) S.C. GREEN GARDEN S.R.L., Str.

Portului nr. 2/A, Jud. Călăraşi,
910041, CĂLĂRAŞI 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)

GREEN GARDEN sere-irigatii

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

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03675
(151) 13.05.2011
(732) WHO IS WHO WORLD

SOCIETY, Aquilino De La Guardia
Street N/ 16, Torre Molon 3er Floor -
Bella Vista, , PANAMA CITY
PANAMA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

WHO IS WHO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporţi de înregistrare magnetici.
16 Produse de imprimerie, cărţi, reviste,
fotografii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
41 Publicare de cărţi printate şi electronice şi
reviste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03653
(151) 13.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Lowie

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
315C), alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03676
(151) 13.05.2011
(732) WHO IS WHO WORLD

SOCIETY, Aquilino De La Guardia
Street N/ 16, Torre Molon 3er Floor -
Bella Vista, , PANAMA CITY
PANAMA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

WW WHO IS WHO

  
(531) Clasificare Viena:090110; 200702;

240119; 240916;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporţi de înregistrare magnetici.
16 Produse de imprimerie, cărţi, reviste,
fotografii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
41 Publicare de cărţi printate şi electronice şi
reviste.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03659
(151) 13.05.2011
(732) ASOCIATIA CRESCATORILOR

DE ANIMALE (BOVINE, OVINE,
CAPRINE) OGRADA, Str. Ionel
Perlea, judeţul Ialomiţa, , OGRADA
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE
ANIMALE(BOVINE, OVINE, CAPRINE)
OGRADA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Serviciul de întreţinere şi îmbunătăţire a
păşunilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03654
(151) 13.05.2011
(732) S.C. QUASAR S.A., Str. 22

Decembrie nr. 37, Judeţul Hunedoara,
330166, DEVA ROMANIA 

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

(540)

Toata vara, AquaSara!
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03669
(151) 13.05.2011
(732) MACARIE LIVIU GHEORGHE,

Sat Cicârlău nr. 566, Jud. Maramureş,
, COMUNA CICÂRLĂU 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)

VIN DE CICÂRLĂU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03655
(151) 13.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Cassa

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
186C), albastru (Pantone 287C), alb

  
(531) Clasificare Viena:010112; 270502;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
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clase); caractere tipografice; clişee.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03670
(151) 13.05.2011
(732) S.C. BRAND EMOTION S.R.L., Str.

Av. Alexandru Şerbănescu nr. 33-35,
bl. 20E, sc. B, ap. 25, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

VIAŢA-I TARE FAINĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03678
(151) 13.05.2011
(732) S.C. TOVIMAGE DISTRIBUTION

S.R.L., Intr. Depoului nr. 11, clădire
principală, parter, camera 1, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUB MILLION DOLLARS

(591) Culori revendicate:galben, grena, bleu,
negru

 (531) Clasificare Viena:011509; 241725;
251225; 270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03656
(151) 13.05.2011
(732) S.C. GOLD PARMA PROD S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 286, bl. 41, et. 1,
sc. 1, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Pentru frumuseţea ta! Mireille

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03681
(151) 13.05.2011
(732) RANDLE LINDA YVONNE,

Whitewood, Nobber, , CO.MEATH
IRLANDA 

(540)

BRIT PACK

  
(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, instrumente de
măsurare a 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 03682
(151) 13.05.2011
(732) S . C .  S T O K E R  I R I S H

RESTAURANT PUB S.R.L., Str.
Lămâiţei nr. 26 A, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VIKINGFJORD VODKA
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(531) Clasificare Viena:250119; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03683
(151) 13.05.2011
(732) S . C .  S T O K E R  I R I S H

RESTAURANT PUB S.R.L., Str.
Lămâiţei nr. 26 A, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GAMMEL OPLAND AQUAVIT

  
(531) Clasificare Viena:050702; 090110;

240507; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03657
(151) 13.05.2011
(732) PELLE CATALIN ALAIN, Şos.

Mihai Bravu nr. 47-49, bl. P16-P16A,
sc. A, et. 2, ap. 8, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Chez Alain

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03671
(151) 16.05.2011
(732) IUGA PETRU OVIDIU, Str. Galileo

Galilei nr. 35, Jud. Sibiu, , SIBIU
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)

www.anunt.PRO poftiti la anunturi
online!
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(591) Culori revendicate:alb, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:170109; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03684
(151) 13.05.2011
(732) S . C .  S T O K E R  I R I S H

RESTAURANT PUB S.R.L., Str.
Lămâiţei nr. 26 A, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOITENS AQUAVIT

(531) Clasificare Viena:240507; 250119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03660
(151) 13.05.2011
(732) MAD-STEL IMPEX S.R.L., Str.

Lacurilor nr. 1, bl. 4, ap. 8, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L. -
CAMELIA COSESCU, str. Lunga nr.
270, BRAŞOV

(540)

CAKE SHOP

(591) Culori revendicate:beige, maron
ciocolatiu

  
(531) Clasificare Viena:080116; 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.
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, lanţuti de magazine, comerţ
intern, import-export, reprezentanţă
comercială. 
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03685
(151) 13.05.2011
(732) S . C .  S T O K E R  I R I S H

RESTAURANT PUB S.R.L., Str.
Lămâiţei nr. 26 A, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LINIE AQUAVIT LINIE

(531) Clasificare Viena:050702; 090110;
240507; 250119;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03661
(151) 13.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SANLACTA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03662
(151) 13.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HALLMARK

  
(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
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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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03679
(151) 13.05.2011
(732) S.C. NICO 99 EXIM S.R.L., Str.

Mărăşeşti nr. 9, bl. F2, ap. 16, Judeţul
Cluj, , DEJ ROMANIA 

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

(540)

Contessa creat special pentru tine

(591) Culori revendicate:negru, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:051307; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03658
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

GRĂDINA BUNICII

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 3425C), verde (Pantone
356C), bej închis (Pantone 7509C), alb

  
(531) Clasificare Viena:051307; 260418;

290114;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
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sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03663
(151) 13.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DISTRIGAZ NORD

(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); caracter tipografice; clişee.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03664
(151) 13.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRONICA CARCOTAŞILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03665
(151) 13.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PICCOLO MONDO

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03672
(151) 13.05.2011
(732) ASOCIATIA COLEGIUL NAUTIC

ROMAN, Şos. Chitila Pădure nr. 2
bis, Jud. Ilfov, 077135, MOGOŞOAIA
ROMANIA 

(540)

ROMANIAN NAUTICAL COLLEGE
COLEGIUL NAUTIC ROMÂN

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
281C), auriu (pantone 872C)

  
(531) Clasificare Viena:180321; 180402;

210117; 241508; 260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire şi formare profesională
în domeniul naval.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03677
(151) 13.05.2011
(732) SERGIU VICENTIU MACHIDON,

Str. Avrig nr. 54, bl. 015, sc. 1, ap. 92,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BuzzMen

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03721
(151) 16.05.2011
(732) KIA MOTORS CORPORATION,

231 Yangjae-dong,Seocho-gu,,
137-938, SEOUL REPUBLICA
COREEA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

UVO
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de telecomunicaţii şi anume
transmisie electronică de mesaje vocale şi
informaţii, trimitere telematica de informaţii
în domeniul serviciilor de comunicaţie în
interiorul vehicului pentru navigaţia şi
urmărirea fără fir a vehiculelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03733
(151) 16.05.2011
(732) M ' S E C U R I T Y  B U S I N E S S

SERVICES, Aleea Uioara nr. 4, bl.
48, sc. 2, ap. 33, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M'SECURITY BUSINESS SERVICES

(591) Culori revendicate:auriu, violet, verde
turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:261507; 270515;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniu. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03710
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PROIECTE IMOBILIARE

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare, bl. 10,
parter, Jud. Neamţ, 611039, ROMAN
ROMANIA 

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

(540)

JOCURI I LOVE GAMES

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru
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(531) Clasificare Viena:011108; 260108;
270502; 270508; 290113;  

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

41 Jocuri de noroc şi pariuri.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03698
(151) 16.05.2011
(732) S.C. SARMIS S.A., B-dul Mihai

Viteazu nr. 14, bl. O-1, jud. Sălaj, ,
ZALĂU 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)

Gospodarul

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
maro

  
(531) Clasificare Viena:020115; 180101;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03734
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Str. Miresei nr. 1, jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

O & O ouă proaspete

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C), galben, negru (pantone Black)

  
(531) Clasificare Viena:080711; 241725;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Ouă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03722
(151) 16.05.2011
(732) ARAMOUNI MICHEL, Bdul.

Schitu Măgureanu nr. 45, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SENIOR POTATO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03723
(151) 16.05.2011
(732) BADULESCU AURELIAN, Şos.

Olteniţei nr. 242, bl. 83, sc. 3, et. 2, ap.
49, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

MAKAIAN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03735
(151) 16.05.2011
(732) COMPANIA DAN PURIC S.R.L.,

Str. Poiana Florilor nr. 5, Construcţia
C1, Cam. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROYAL FASHION MODA REGALĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii; album foto. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; spectacol; expoziţie foto;
emisiuni radio tv.; film; film making of.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03711
(151) 16.05.2011
(732) S.C. INSTAL GROUP S.R.L., Str.

Timotei Cipariu nr. 3, Jud. Arad,
310213, ARAD ROMANIA 

(540)

INSTAL GROUP
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(591) Culori revendicate:galben, roşu,
vişiniu, negru

  
(531) Clasificare Viena:120325; 140102;

140103; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03643
(151) 12.05.2011
(732) SPIRIDON COSMIN BOGDAN,

Str. Dorneasca nr. 16, bl. P58, sc. 1, et.
8, ap. 26, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EUROPRIM GROUP

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:180108; 180316;

180501; 270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transporturi: transport de marfă rutier,
naval şi aerian; depozitare; manipulare;
servicii de intermediere în transportul de
marfă (casă de expediţie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03686
(151) 16.05.2011
(732) S.C. ASTON COM S.A., Şos.

Nordului nr. 82-92, et. 4, ap. 40, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONFORTSHOP
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 03712
(151) 16.05.2011
(732) BALTAGA ANA MARIA, Bdul

Independenţei, bl.53, ap.13, judeţul
Vrancea, , FOCSANI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl. 16C, et. 3, ap.
12, OP 1, CP 52 BUZĂU

(540)
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(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03699
(151) 16.05.2011
(732) S.C. SARCOM S.R.L., Str. Pictor

Tăttărăscu nr. 7, Jud. Vâlcea, 240103,
RÂMNICU VÂLCEA 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)

SPORNIC

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
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 folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de 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.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI nr. 5/2011/20

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03713
(151) 16.05.2011
(732) S.C. STROMTEH S.R.L., Str. Piaţa

Iuliu Maniu nr. 16, bl. 16A, ap. 27,
Jud. Alba, 510111, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

STH.ro

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03687
(151) 18.05.2011
(732) S.C. TINA'S BEAUTY BRANDS

S.R.L., Str. Dealului nr. 24, judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, Str. Constantin
Noica, bl. 2, ap.21 SIBIU

(540)

TINA'S BEAUTY BRANDS HAIR &
NAILS

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse profesionale şi neprofesionale de
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni şi preparate pentru păr şi unghii.
35 Publicitate prin prospecte, broşuri,
eşantioane, materiale decorative pentru
cosmetică; reclamă; import-export; vânzare en
detail, precum şi servicii comerciale de
aprovizionare pentru terţi şi alte anteprize cu
produse profesionale sau nu, din gama:
parfumerie, cosmetice, uleiuri esenţiale,
loţiuni şi preparate pentru păr; promoţii de
vânzare pentru terţi; organizare de expoziţii,
târguri, precum şi a oricărei alte forme de
prezentare ale acestor produse, cu scop
comercial şi/sau de publicitate.
44 Servicii pentru igiena şi frumuseţea omului
şi/sau animalelor; saloane de coafură; servicii
de manichiură şi pedichiură; masaje; servicii
de solarium; saună; SPA.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03714
(151) 16.05.2011
(732) S.C. DELACO DISTRIBUTION

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

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

(540)

delaco Ţine-l aproape!

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03715
(151) 16.05.2011
(732) S.C. CAFEA FORTUNA S.R.L., Str.

Viilor nr. 3, Judetul Ilfov, Sat
Dragomiresti-Deal, , COMUNA
D R A G O M I R E S T I -  V A L E
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

Fortuna Rio

(591) Culori revendicate:Verde (pantone
369C)

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270502;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03700
(151) 16.05.2011
(732) S.C. FLORARTIS S.R.L., Str.

Carpaţilor nr. 13, bl. 6, sc. A, ap. 17,
2200, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

BBmic

(591) Culori revendicate:alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270509;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03736
(151) 16.05.2011
(732) S.C. FRIGOTEHNICA S.R.L., Str.

Torentului nr 2-4, sector 2, 021806,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZIUA FRIGOTEHNISTULUI

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03724
(151) 16.05.2011
(732) LG ELECTRONICS INC., 20

Yeouido-dong Yeongdeungpo-go,
150-721, SEOUL REPUBLICA
COREEA 

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

(540)

MAGIC MOTION REMOTE
CONTROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefoane; telefoane wireless; aparate de
comunicaţii portabile şi anume telefoane
mobile, receptoare (handset), aparate de
emise-recepţie (walkie-talkie), telefoane
operate prin satelit şi PDA-uri (personal
digital assistant); telefoane mobile; playere
MP3; televizoare; telecomenzi de televiziune;
drivere USB; playere DMB (digital media
broadcasting); căşti pentru telefoane mobile;
încărcătoare portabile pentru baterii de
telefoane mobile şi baterii de camere digitale;
albume foto electronice; rame digitale pentru
fotografii pentru expunerea de fotografii
digitale, clipuri video şi clipuri muzicale;
monitoare pentru computer; computer laptop;
computer; DVD playere; driver portabile de
hard disk; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea de sunete sau
imagini pentru uz în telecomunicaţii; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea de sunete sau imagini; software
de computer pentru telefoane mobile, şi
anume pentru sisteme de operare ale

telefoanelor mobile, pentru transmitere şi
recepţionare de informaţii, pentru oferirea
accesului de tip web la aplicaţii, produse şi
servicii; DVD playere pentru home-theater;
boxe pentru home-theater; receptoare AV
(audio-video) pentru home-theater;
proiectoare pentru home-theater; circuite
integrate; receptoare audio; unităţi aflate la
bordul vehiculelor şi carduri inteligente de
taxare pentru accesul pe autostrăzi;
transpondere şi anume terminale echipate pe
vehicule pentru tranzacţii comerciale
electronice; camera CCTV (televiziune cu
circuit închis); camere de monitorizare prin
reţea pentru supraveghere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03716
(151) 16.05.2011
(732) GHEZEA MITRUS, Jud. Călăraşi, ,

SAT CĂSCIOARELE ROMANIA 
(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.

Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

A ATAC NAŢIONAL

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270519; 270521;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; publicitate în
domeniu.
40 Servicii de tipărire a publicaţiilor (reviste,
ziare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03688
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PRODUCTIE AGRICO M

S.R.L., Str. Ady Endre nr. 43, judeţul
Covasna, , TÂRGU SECUIESC
ROMANIA 

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

(540)

Agrico-m

(591) Culori revendicate:roşu, verde, muştar

  
(531) Clasificare Viena:050314; 050702;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi

cereale, neincluse în alte clase, în special
legume, cereale paioase sub formă de grăunţe,
neprelucrate, furaje, porumb, cartofi şi alte
legume proaspete.
35 Publicitate, publicitate on-line într-o reţea
computerizată; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzare
en-gros şi cu amănunt , vânzări pentru terţi,
prezentare de produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03725
(151) 16.05.2011
(732) S.C. Media Grafic S.R.L., Str.

Pantelimon nr. 235, bl. 67, sc. B, ap.
96, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Most Admired Business Women Awards
Gala
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03689
(151) 16.05.2011
(732) S.C. WALMARK ROMANIA

S.R.L., Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ARTHROSTOP



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI nr. 5/2011/20

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03718
(151) 16.05.2011
(732) MUSAT ANDREEA CRISTINA,

Str. Apostol Mărgărit nr. 2, bl. 107, sc.
A, AP. 27, sector 3, 031565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03690
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A., Str.

Lânăriei nr.93-95, sector 4, 040323,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEQUILERO'S

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03738
(151) 16.05.2011
(732) S.C. TEHNOINSTAL S.R.L., Str.

Al. Donea Diana Alexandra nr. 4, bl.
N18, sc.3, ap.24, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEHNOINSTAL

  
(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
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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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.
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 03691
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,

Str. Lânăriei nr.93-95, sector 4,
040323, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BRAUMEISTER

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03701
(151) 16.05.2011
(732) ZIGU-MANU TIBERIU-MARIUS,

Calea Griviţei nr. 3, sc. A, et. 4, ap.
32, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

myCare

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270502;

270503; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpun, deodorante
personale, şampon; pastă de dinţi şi gel pentru
albirea dinţilor; pastă de ras; pietre şi
substanţe antiseptice de bărbierit.
5 Produse farmaceutice, medicamente,
suplimente nutritive, plasturi; produse
naturiste; ceaiuri medicinale; produse
dietetice; alimente pentru sugari; pansamente,
vată medicinală; produse şi substanţe
dezifectante, săpun şi şampon medicinal.
8 Aparate de ras; truse de bărbierit.
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9 Instrumente optice, microscoape şi accesorii
pentru acestea; ochelari, lentile de contact;
măşti respiratorii; aparate electrice de
supraveghere şi monitorizare, în special
pentru copii şi accesorii pentru acestea.
10 Instrumente şi aparate medicale;
contraceptive nechimice; instrumente şi
aparate dentare; termometre medicinale;
încălţăminte ortopedică; aparate medicale
pentru exerciţii de întreţinerea corpului; măşti
respiratorii medicale.
16 Scutece din celuloză şi hârtie şi în special
scutece de unică folosinţă.
25 Articole de îmbrăcăminte; încălţăminte;
acoperăminte de cap.
28 Jocuri, jucării.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice, cosmetice, a
aparatelor şi instrumentelor medicale (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import, export, în special cu produse
farmaceutice, cosmetice, aparate şi
instrumente medicale; publicitate; comerţ
on-line.
38 Comunicaţii prin intermediul web şi o
pagină web pentru comerţul on-line, în special
cu produse farmaceutice, cosmetice, aparate şi
instrumente medicale.
44 Servicii medicale; servicii cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03702
(151) 16.05.2011
(732) S.C. DAIGORO S.R.L., Şos. Brăilei,

Km 7, jud. Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(540)

DAIGORO

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03719
(151) 16.05.2011
(732) S.C. BLOOM COMMUNICATION

S.R.L., Str. Canta nr. 15, bl. 450, sc.
A, et. 2, ap. 11, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

media factory design your future

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
violet, negru

  
(531) Clasificare Viena:031324; 270508;

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

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI nr. 5/2011/20

35 Publicitate; comerţ, gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare de web-site-uri; servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare si
de creaţie, referitoare la acestea; servicii de
analiză şi cercetare industriala; crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03692
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,

Str. Lânăriei nr.93-95, sector 4,
040323, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAPITAN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03703
(151) 18.05.2011
(732) S.C. APEMIN IMEX S.R.L., Str.

Horatiu nr. 6, jud. Mehedinti, 1500,
DROBETA TURNU SEVERIN
ROMANIA 

(540)

ISVERNA

(531) Clasificare Viena:060312; 200707;
270502;  

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

32 Ape minerale, gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03739
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLAFAR.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Servicii de comercializare cu amănuntul în
orice formă: în magazine, online, prin telefon,
prin corespondenţă cu livrare la domiciliu sau
orice alt mijloc de comunicare la distanţă
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pentru produse naturiste de orice natură cum
ar fi: suplimenţi nutritivi, ceaiuri, siropuri,
tincturi, uleiuri volatile, alte produse din
plante medicinale şi aromate, produse
dietetice şi hrană naturală, băuturi pe bază de
fructe şi plante, produse apicole, produse
cosmetice de orice fel şi alte produse de
îngrijire personală, produse pentru
aromoterapie, fitoterapie, parfumuri, produse
feng shui, decoraţiuni interioare, alte produse
de life stile; organizarea, operarea şi
supervizarea programelor de vânzare şi de
stimulente în scop promoţional; furnizarea de
informaţii şi recomandări cu privire la
furnizarea şi promovarea de mărfuri şi selecţia
şi expunerea bunurilor; servicii de promovare
comercială, cercetare, management,
administrare, asistenţă şi informaţii; servicii
de informare şi recomandări cu privire la
serviciile menţionate mai sus.
36 Servicii de asigurări şi finanţare inclusiv
acele servicii furnizate pe Internet şi alte reţele
electronice, servicii de discount inclusiv
servicii de carduri de discount, carduri de
fidelitate.
38 Furnizarea de informaţii, recomandări,
servicii de consultanţă şi asistenţă cu privire la
comercializarea de produse naturiste inclusiv
furnizarea acestor servicii on-line de pe o bază
de date informatizată, Internet sau alta reţea
electronică.
41 Servicii de divertisment, educaţie şi
instruire inclusiv acele servicii în legătură cu
comercializarea de produse naturiste furnizate
online de pe un calculator, internet sau alte
reţele electronice; furnizarea şi gestionarea de
conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi
forumuri.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare publică.
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 03720
(151) 16.05.2011
(732) S.C. BLOOM COMMUNICATION

S.R.L., Str. Canta nr. 15, bl. 450, sc.
A, et. 2, ap. 11, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Business Age

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020123; 020125;

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI nr. 5/2011/20

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; editare-tehnoredactare texte,
organizare de târguri şi expoziţii (cu scop
comercial).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea de
evenimente: manifestări culturale, sportive,
conferinţe, simpozioane, publicare on line.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03704
(151) 16.05.2011
(732) IURIA IONUT VASILE, Str.

Nucului nr. 55, bl. 1A, sc. B, ap. 9,
Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Asociatia cele mai frumoase SATE DIN
ROMÂNIA

  
(531) Clasificare Viena:010104; 060102;

070109; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03726
(151) 16.05.2011
(732) BADULESCU AURELIAN, Şos.

Olteniţei nr. 242, bl. 83, sc. 3, et. 2, ap.
49, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CÂRNAŢI TĂIAŢI CU BARDA

  
(531) Clasificare Viena:080503; 090110;

140702; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03727
(151) 16.05.2011
(732) BADULESCU AURELIAN, Şos.

Olteniţei nr. 242, bl. 83, sc. 3, et. 2, ap.
49, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

PACIOLINII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03740
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLAFAR.com

  
(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. 
35 Servicii de comercializare cu amănuntul în
orice formă: în magazine, online, prin telefon,
prin corespondenţă cu livrare la domiciliu sau
orice alt mijloc de comunicare la distanţă
pentru produse naturiste de orice natură cum
ar fi: suplimenţi nutritivi, ceaiuri, siropuri,
tincturi, uleiuri volatile, alte produse din
plante medicinale şi aromate, produse
dietetice şi hrană naturală, băuturi pe bază de
fructe şi plante, produse apicole, produse
cosmetice de orice fel şi alte produse de
îngrijire personală, produse pentru
aromoterapie, fitoterapie, parfumuri, produse
feng shui, decoraţiuni interioare, alte produse
de life stile; organizarea, operarea şi
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supervizarea programelor de vânzare şi de
stimulente în scop promoţional; furnizarea de
informaţii şi recomandări cu privire la
furnizarea şi promovarea de mărfuri şi selecţia
şi expunerea bunurilor; servicii de promovare
comercială, cercetare, management,
administrare, asistenţă şi informaţii; servicii
de informare şi recomandări cu privire la
serviciile menţionate mai sus.
36 Servicii de asigurări şi finanţare inclusiv
acele servicii furnizate pe internet şi alte reţele
electronice, servicii de discount inclusiv
servicii de carduri de discount, carduri de
fidelitate.
38 Furnizarea de informaţii, recomandări,
servicii de consultanţă şi asistenţă cu privire la
comercializarea de produse naturiste inclusiv
furnizarea acestor servicii on-line de pe o bază
de date informatizată, Internet sau alta reţea
electronică.
41 Servicii de divertisment, educaţie şi
instruire inclusiv acele servicii în legătură cu
comercializarea de produse naturiste furnizate
online de pe un calculator, internet sau alte
reţele electronice; furnizarea şi gestionarea de
conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi
forumuri.
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 03693
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A., Str.

Lânăriei nr.93-95, sector 4, 040323,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERMA VERDE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03694
(151) 16.05.2011
(732) S.C. MIKI & BIA S.R.L., Str.

Albinelor nr. 38, judeţul Buzău,
120229, BUZĂU ROMANIA 

(540)

CIOC de vrabie de Buzău

  
(531) Clasificare Viena:030713; 270508;

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

clase:
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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 03741
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLAFAR.net

  
(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. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Servicii de asigurări şi finanţare inclusiv
acele servicii furnizate pe internet şi alte reţele
electronice, servicii de discount inclusiv
servicii de carduri de discount, carduri de
fidelitate.

38 Telecomunicaţii.
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 03695
(151) 16.05.2011
(732) S.C. DIVERS CREDIT S.R.L., Str.

Dr. Louis Pasteur nr. 4, sector 5,
50535, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cultură şi Business Românesc

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03742
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PLAFAR RETAIL S.R.L., Şos.

Pipera nr. 42, et. 9, biroul nr. 8, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLAFAR.eu

  
(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. 
36 Servicii de asigurări şi finanţare inclusiv
acele servicii furnizate pe internet şi alte reţele
electronice, servicii de discount inclusiv
servicii de carduri de discount, carduri de
fidelitate.
38 Telecomunicaţii.
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 03696
(151) 16.05.2011
(732) S.C. GEMSTONES S.R.L., Str.

Mangalia nr. 55, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale; reclamă
şi publicitate.
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri
web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03705
(151) 18.05.2011
(732) S.C. SERVELECT S.R.L., Str.

Panseluţelor nr. 1, jud. Cluj, , TURDA
ROMANIA 

(540)

SERVELECT ENERGY IS MONEY. WE
SAVE BOTH

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:190325; 270502;

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

clase:
9 Distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03728
(151) 16.05.2011
(732) S . C .  A R T E X  S E R V I C E S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Dezrobirii nr. 45, bl. P17, sc. 3, parter,
ap. 31, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MUSEUM MUZEUL LABIRINT

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

  
(531) Clasificare Viena:070511; 260118;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; produse metalice
necuprinse în alte clase.
9 Aparate şi instrumente pentru fotografie,
cinematografice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; echipamente de prelucrarea
datelor şi calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie; materiale pentru
artişti; pensule; maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului); material
didactic (cu excepţia aparatelor); materiale
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plastice pentru ambalaj (neincluse în alte
clase).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
construcţii nemetalice transportabile.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Instruire; divertisment; activităţi culturale.
42 Arhitectură; artă grafică şi design;
programare pentru calculatoare; consiliere în
domeniul construcţiilor; decoraţiuni
interioare; realizarea de planuri (construcţii);
studii pentru proiecte tehnice.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03697
(151) 16.05.2011
(732) CATALIN OLARIU, Str. Şcoala

Floreasca nr. 2, bl. 14 A, sc. A, ap. 11,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TV GUIDE CHANNEL

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03706
(151) 16.05.2011
(732) JITARU FLORIN RADU, Str.

Constantin Lacea nr. 12, Jud. Braşov,
500112, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

S-KARP JOY TO GO
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(591) Culori revendicate:gri, crem

  
(531) Clasificare Viena:241521; 260323;

270509; 270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03729
(151) 16.05.2011
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bine aţi venit în Ţara lui Andrei

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

  
(531) Clasificare Viena:010306; 010706;

011108; 050105; 240701; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale de hârtie şi imprimate: reviste,
fotografii, cataloage periodice, fluturaşi şi
broşuri, materiale promoţionale şi publicitare;
articole de birou; materiale plastice pentru
ambalaj.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicare
prin mijloace electronice; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
difuzarea on-line de programe educaţionale şi
instruire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea şi
menţinerea de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03730
(151) 16.05.2011
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tabăra din Ţara lui Andrei

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale de hârtie şi imprimate: reviste,
fotografii, cataloage periodice, fluturaşi şi
broşuri, materiale promoţionale şi publicitare;
articole de birou; materiale plastice pentru
ambalaj.
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25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicare
prin mijloace electronice; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
difuzarea on-line de programe educaţionale şi
instruire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea şi
menţinerea de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03707
(151) 16.05.2011
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

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

(540)

DEVAS

(591) Culori revendicate:roşu, violet

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03731
(151) 16.05.2011
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Acces la viaţă

  
(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 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.
16 Materiale de hârtie şi imprimate: reviste,
fotografii, cataloage periodice, fluturaşi şi
broşuri, materiale promoţionale şi publicitare;
articole de birou; materiale plastice pentru
ambalaj.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicare
prin mijloace electronice; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
difuzarea on-line de programe educaţionale şi
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instruire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea şi
menţinerea de site web.
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 de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03732
(151) 16.05.2011
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1, 013329,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Şcoala lui Andrei

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Materiale de hârtie şi imprimate: reviste,
fotografii, cataloage periodice, fluturaşi şi
broşuri, materiale promoţionale şi publicitare;
articole de birou; materiale plastice pentru
ambalaj.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicare
prin mijloace electronice; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;

comunicaţii prin terminale de calculator;
difuzarea on-line de programe educaţionale şi
instruire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea şi
menţinerea de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03708
(151) 16.05.2011
(732) S.C. PROIECTE IMOBILIARE

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare, bl. 10,
parter, Jud. Neamţ, 611039, ROMAN
ROMANIA 

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

(540)

I LOVE GAMES

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

 
(531) Clasificare Viena:011108; 241725;

260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Jocuri de noroc şi pariuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03751
(151) 17.05.2011
(732) FRIESLAND BRANDS BV,

S ta t ionsple in  4 ,  3818 LE,
AMSTERDAM NETHERLANDS 

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

(540)

BOOM

(300) Prioritate invocată:
 /21.12.2010/UE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate; brânză de casă,
quark (specialitate de brânză proaspătă de
casă gen smântână), brânză, unt, unt cremă,
fructe uscate, jeleuri alimentare, marmedală,
fruct conservate.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, ciocolată şi
băuturi şi alte produse pe bază de produsele
anterioare, îngheţată, pudinguri, deserturi pe
bază de quark, condimente, musli, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03759
(151) 17.05.2011
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

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

(540)

AFACERISTUL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03760
(151) 17.05.2011
(732) S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002

S.A., Hotel Decebal, Judeţul
Constanţa, 905550, NEPTUN
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)

HOTEL DECEBAL
  
(531) Clasificare Viena:020122; 220513;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03752
(151) 17.05.2011
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bdul.
Timişoara nr. 26Z, Anchor Plaza,
Corp A, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PE BANII PARINTILOR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare
mărfuri-distribuţie; 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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03753
(151) 17.05.2011
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bdul.
Timişoara nr. 26Z, Anchor Plaza, Corp
A, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SALVATI DE BUCATAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare
mărfuri-distribuţie; organizare de călătorii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03761
(151) 17.05.2011
(732) S.C. BENDIS PHARMA S.R.L., Str.

Dorobanţilor nr. 93 / 45, Judeţul Cluj,
400609, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

REŢETA SĂNĂTĂŢII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor farmaceutice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03709
(151) 16.05.2011
(732) S.C. GANG LOUNGE S.R.L., Str.

Petre Herescu nr. 15, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE Gang restaurant & lounge

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică (restaurante,
cafenele, club, lounge).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03773
(151) 17.05.2011
(732) S.C. FURIK COM S.R.L., Str.

Alexandru Roman nr. 2/C, judeţul
Bihor, , ORADEA 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)

SOLARIS

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:260106; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03754
(151) 17.05.2011
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

INTERNATIONAL S.A., Bdul.
Timişoara nr. 26Z, Anchor Plaza,
Corp A, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NUNTA CU SURPRIZE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare
mărfuri-distribuţie; 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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03763
(151) 17.05.2011
(732) S.C. XIZI IMPEX CORPORATION

S.R.L., Str. Soldat Zambila Ionita nr.
1, bl. 33A, sc. D, et. 8, ap. 210, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

B.Q.G

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03755
(151) 17.05.2011
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

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

(540)

PINALTY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); 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; materiale publicitare.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media.
41 Publicare şi publicare on-line; producţie de
programe radio şi tv.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
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programelor de calculator; crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri
web; furnizarea de motoare de căutare pe
internet.
45 Servicii juridice, proprietate intelectuală,
drept de autor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03756
(151) 17.05.2011
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

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

(540)

MONITORUL DE ROMAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); 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; materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; baze de date; organizare de
târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare; crearea şi
menţinere baze de date.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio TV (programe şi generice radio TV);

consultanţă în domeniul mass-media.
41 Publicare şi publicare on-line; producţie de
programe radio şi tv.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri
web; furnizarea de motoare de căutare pe
internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03774
(151) 17.05.2011
(732) PPF Hasco-Lek S.A.,, Strada

Zmigrodzka nr. 242E,, , WROCLAW
POLONIA 

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

(540)

DIH (Diosminum)

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270524;

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

clase:
5 Preparate farmaceutice, preparate sanitare
pentru uz medical, substanţe dietetic pentru uz
medical, preparate farmaceutice folosite în
medicina umană, comprimate, capsule,
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formule lichide, pilule, comprimate filmate,
preparate farmaceutice anti-inflamatoare,
preparate farmaceutice pentru scăderea
hipertensiunii şi a stazelor venoase la nivelul
membrelor, preparate farmaceutice pentru
îmbunătăţirea rezistenţei pereţilor venelor,
preparate farmaceutice pentru protejarea
venelor cave, preparate farmaceutice ) pentru
scăderea permeabilităţii vaselor de sânge,
preparate farmaceutice pentru protejarea
pereţilor, vaselor de sânge, preparate
farmaceutice pentru insuficientă venoasă,
preparate farmaceutice împotriva durerii şi a
crampelor nocturne ale picioarelor, preparate
farmaceutice pentru picioare obosite;
preparate farmaceutice pentru tratamenul
hemoroizilor, preparate farmaceutice
con ţ i nând  d iosmina ,  compr ima te
anti-inflamatoare; comprimate pentru scăderea
hipertensiunii şi a stazelor venoase la nivelul
membrelor; comprimate pentru îmbunătăţirea
tensiunii în pereţii vaselor, comprimate pentru
protejarea venelor cave; comprimate pentru
scăderea permeabilităţii vaselor de sânge,
comprimate pentru protejarea pereţilor vaselor
de sânge; comprimate pentru insuficienţă
venoasă; comprimate împotriva durerii şi a
crampelor nocturne ale picioarelor,
comprimate pentru picioare obosite;
comprimate pentru tratamentul hemoroizilor,
comprimate conţinând diosmina, capsule
anti-inflamatoare, capsule pentru scăderea
hipertensiunii şi a stazelor venoase a nivelul
membrelor, capsule pentru îmbunătăţirea
tensiunii în pereţii vaselor, capsule pentru
protejarea venelor cave, capsule pentru pentru
scăderea permeabilităţii vaselor de sânge,
capsule pentru protejarea pereţilor vaselor de
sânge; capsule pentru insuficienta venoasă,
capsule împotriva durerii şi a crampelor
nocturne ale picioarelor, capsule pentru
picioare obosite; capsule pentru tratamentul
hemoroizilor, capsule conţinând diosmina,
comprimate filmate anti-inflamatoare,

comprimate filmate pentru scăderea
hipertensiunii şi a stazelor venoase la nivelul
membrelor, comprimate filmate pentru
îmbunătăţirea tensiunii în pereţii vaselor,
comprimate filmate pentru protejarea venelor
cave, comprimate filmate pentru scăderea
permeabilităţii vaselor de sânge, comprimate
filmate pentru protejarea pereţilor vaselor de
sânge, comprimate filmate pentru insuficienţa
venoasă, comprimate filmate împotriva durerii
şi a crampelor nocturne ale picioarelor,
comprimate filmate pentru picioare obosite;
comprimate filmate pentru tratamenul
hemoroizilor, comprimate filmate conţinând
diosmina.
30 Suplimente dietetice, altele decât pentru uz
medical, suplimente alimentare, altele decât
cele pentru uz medical; agenţi dietetici, alţii
decât pentru uz medical; substanţe dietetice
altele decât cele pentru uz medical, preparate
din plante, toate acestea preparate din
produsele incluse în clasa 30, altele decât cele
folosite în scop medical conţinând diosmina.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03744
(151) 17.05.2011
(732) RADULESCU CLARISA PETRA,

Str. Tinoasa nr. 538, judeţul
Dâmboviţa, 137473, OGREA -
VALEA LUNGĂ ROMANIA 

(540)

clariss
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(531) Clasificare Viena:200103; 270508;  
(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.
16 Tipărituri; fotografii.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize.
20 Mobilier, rame; produse din lemn, plută,
trestie, stuf, răchită, os, fildeş, os de balenă,
scoici, sidef, spumă de mare.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini şi alte articole de
pardoseală.
28 Jocurii; decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03745
(151) 17.05.2011
(732) CHRITOIU VASILE, Sat Stănileşti,

judeţul Vaslui, , COMUNA
STĂNILEŞTI ROMANIA 

(540)

AMATA CUCINA ITALIANA

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:110318; 130307;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03757
(151) 17.05.2011
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

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

(540)

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

16 Publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără
caracter de periodice) .
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; baze de date; organizare de
târguri şi expoziţii în scop comercial,
publicitar şi de promovare; crearea şi
menţinere baze de date.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media.
41 Publicare şi publicare on-line; producţie de
programe radio şi tv.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri
web; furnizarea de motoare de căutare pe
internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03764
(151) 17.05.2011
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

SUNSHINE

  
(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
panificaţie, patiserie şi cofetărie, napolitane,
îngheţată comestibilă; miere, sirop de melasă;

drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
(condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03746
(151) 17.05.2011
(732) S.C. INTERDECO PROFILES

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

(540)

Volkplast

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 179),
maro (Pantone 476), maro deschis
(Pantone 4645), galben (Pantone 143)

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Frize de parchet, garduri nemetalice,
lambriuri nemetalice, material de capitonat din
cauciuc sau materiale plastice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03766
(151) 17.05.2011
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

HELIOS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI M|rci BOPI nr. 5/2011/20

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

29 Seminţe prăjite, sărate şi nesărate, de
floarea soarelui şi dovleac, alune prăite, fistic;
extracte din carne; fructe, legume conservate,
uscate şi fierte, uleiuri şi grăsimi comestibile,
ulei brut şi rafinat de floarea soarelui, carne,
peşte, păsări, vânat; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03765
(151) 17.05.2011
(732) S.C. WINDAS CONSULTING

S.R.L., Str. Tudor Vladimirescu nr. 29
A, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

FLOAREA DE AUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Seminţe prăjite; sărate şi nesărate, de
floarea soarelui şi dovleac, alune păjite, fistic;
extracte din carne, fructe, legume, conservate,
uscate şi fierte, uleiuri şi grăsimi comestibile,
ulei brut şi rafinat de floarea soarelui, carne,
peşte, pasări, vânat; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03775
(151) 17.05.2011
(732) PPF Hasco-Lek S.A.,, Strada

Zmigrodzka nr. 242E,, , WROCLAW
POLONIA 

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

(540)

DIH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice, preparate sanitare
pentru uz medical, substanţe dietetic pentru uz
medical, preparate farmaceutice folosite în
medicina umană, comprimate, capsule,
formule lichide, pilule, comprimate filmate,
preparate farmaceutice anti-inflamatoare,
preparate farmaceutice pentru scăderea
hipertensiunii şi a stazelor venoase la nivelul
membrelor, preparate farmaceutice pentru
îmbunătăţirea rezistenţei pereţilor venelor,
preparate farmaceutice pentru protejarea
venelor cave, preparate farmaceutice ) pentru
scăderea permeabilităţii vaselor de sânge,
preparate farmaceutice pentru protejarea
pereţilor, vaselor de sânge, preparate
farmaceutice pentru insuficientă venoasă,
preparate farmaceutice împotriva durerii şi a
crampelor nocturne ale picioarelor, preparate
farmaceutice pentru picioare obosite;
preparate farmaceutice pentru tratamenul
hemoroizilor, preparate farmaceutice
con ţ i nând  d iosmina ,  compr ima te
anti-inflamatoare; comprimate pentru scăderea
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hipertensiunii şi a stazelor venoase la nivelul
membrelor; comprimate pentru îmbunătăţirea
tensiunii în pereţii vaselor, comprimate pentru
protejarea venelor cave; comprimate pentru
scăderea permeabilităţii vaselor de sânge,
comprimate pentru protejarea pereţilor vaselor
de sânge; comprimate pentru insuficienţă
venoasă; comprimate împotriva durerii şi a
crampelor nocturne ale picioarelor,
comprimate pentru picioare obosite;
comprimate pentru tratamentul hemoroizilor,
comprimate conţinând diosmina, capsule
anti-inflamatoare, capsule pentru scăderea
hipertensiunii şi a stazelor venoase a nivelul
membrelor, capsule pentru îmbunătăţirea
tensiunii în pereţii vaselor, capsule pentru
protejarea venelor cave, capsule pentru pentru
scăderea permeabilităţii vaselor de sânge,
capsule pentru protejarea pereţilor vaselor de
sânge; capsule pentru insuficienta venoasă,
capsule împotriva durerii şi a crampelor
nocturne ale picioarelor, capsule pentru
picioare obosite; capsule pentru tratamentul
hemoroizilor, capsule conţinând diosmina,
comprimate filmate anti-inflamatoare,
comprimate filmate pentru scăderea
hipertensiunii şi a stazelor venoase la nivelul
membrelor, comprimate filmate pentru
îmbunătăţirea tensiunii în pereţii vaselor,
comprimate filmate pentru protejarea venelor
cave, comprimate filmate pentru scăderea
permeabilităţii vaselor de sânge, comprimate
filmate pentru protejarea pereţilor vaselor de
sânge, comprimate filmate pentru insuficienţa
venoasă, comprimate filmate împotriva durerii
şi a crampelor nocturne ale picioarelor,
comprimate filmate pentru picioare obosite;
comprimate filmate pentru tratamenul
hemoroizilor, comprimate filmate conţinând
diosmina.
30 Suplimente dietetice, altele decât pentru uz
medical, suplimente alimentare, altele decât
cele pentru uz medical; agenţi dietetici, alţii
decât pentru uz medical; substanţe dietetice

altele decât cele pentru uz medical, preparate
din plante, toate acestea preparate din
produsele incluse în clasa 30, altele decât cele
folosite în scop medical conţinând diosmina.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03758
(151) 17.05.2011
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel

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

(540)

CURIERUL DE IAŞI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); 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; materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; baze de date; organizare de târguri
şi expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare; crearea şi menţinere baze de date.
38 Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio TV (programe şi generice radio TV);
consultanţă în domeniul mass-media.
41 Publicare şi publicare on-line; producţie de
programe radio şi tv.
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42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri
web; furnizarea de motoare de căutare pe
internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03776
(151) 17.05.2011
(732) S.C. TERMOTEMP S.R.L., Şos.

Berceni nr. 9, bl. 3, ap. 26, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TERMOTEMP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import-export.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare
şi montare. 
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 03747
(151) 17.05.2011
(732) HRIMIUC LIVIU, Str. Bradului nr.

3, bl. 907, tr. 5, et. 4, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

NutraSan

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:050504; 050702;

050704; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
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 03767
(151) 17.05.2011
(732) CURELEA MIHAI FLORIAN, Şos.

Giurgiului nr. 129, bl. 2A, sc. 5, ap.
176, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Şcoala de Training

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270508;

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

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
tipărituri; fotografii; publicaţii; articole de
birou; materiale de instruire sau învăţământ;
articole pentru legătorie şi papetărie; adezivi
pentru papetărie sau menaj.
35 Publicitate; lucrări de birou; distribuire de
materiale publicitare (broşuri, prospecte,
imprimate, eşantioane); difuzarea de anunţuri
publicitare, redactare, editare texte publicitare;
conducerea şi administrarea afacerilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
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 03748
(151) 17.05.2011
(732) HRIMIUC LIVIU, Str. Bradului nr.

3, bl. 907, tr. 5, et. 4, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Nutra Rom

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:050504; 050702;

050704; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
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 03779
(151) 17.05.2011
(732) WEBZONE TELECOM S.R.L., Str.

Frunte Lată nr. 4, bl. P5, sc. 2, ap. 51,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ALL CUSTOM TUNING
(591) Culori revendicate:vişiniu
  
(531) Clasificare Viena:241517; 270508;

270519; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03749
(151) 17.05.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

Gourmet GOURMET SHOW - Expozitie
de gastronomie si catering

(591) Culori revendicate:gri, albastru
deschis

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03768
(151) 17.05.2011
(732) S.C. SEVEN AUDIT VALUATION

S.R.L., Str. Slobozia nr. 34, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

seven AUDIT valuation

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03750
(151) 17.05.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

3 E EEE - Targ international de energie
regenerabila, energie conventionala,
echipamente si tehnologii pentru industria
de petrol si gaze naturale

(591) Culori revendicate:albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:270524; 270711;

270724; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03769
(151) 17.05.2011
(732) S.C. ERIKA S.R.L., Str. Profesor

Constantin Stere nr. 29, jud. Vrancea,
, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

mr. forno

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

(531) Clasificare Viena:040505; 080108;
270502; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi 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 03770
(151) 17.05.2011
(732) CRISTINA TOTH, Str. Drumul

Lăpuş nr. 100B, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIVA IN BUCATARIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03771
(151) 17.05.2011
(732) S.C. VALMEDIA S.R.L., Str. Dragoş

Vodă nr. 8, jud. Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ 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)

MESAGERUL DE NEAMŢ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03772
(151) 17.05.2011
(732) S.C. POWER DESIGN S.R.L., Str.

Dorobanţilor nr. 55, et. P, ap. 11, 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)

Power Design

(591) Culori revendicate:verde
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(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
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 03785
(151) 18.05.2011
(732) S.C. IFANTIS ROMANIA S.A.,

Calea Bucureşti nr. 301 B, Jud. Ilfov,
, OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

Technology FreshPress

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270511;

290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03801
(151) 18.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BENIHANA

  
(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.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03802
(151) 18.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CRBL

  
(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.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03786
(151) 18.05.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(732) BOTEZ ADRIAN MIHAI, Str.
Mărăşeşti nr. 12, Judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

UGRILL

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

43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurante, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03803
(151) 18.05.2011
(732) S.C. BIDROM PLAST SRL-D, Str.

Eftimie Murgu, f.n., judeţul Arad, ,
ARAD 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)

bidrom

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270507;

270514; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Lumânări.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03787
(151) 18.05.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(732) BOTEZ ADRIAN MIHAI, Str.
Mărăşeşti nr. 12, Judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

U GRILL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurant, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03790
(151) 18.05.2011
(732) S.C. BILDO TOYS S.R.L., Str.

Progresului nr. 142, bl. D5, sc. A, ap.
5, Jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

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

(540)

bildo

(531) Clasificare Viena:270502; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri şi jucării din material plastic.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
activităţi de franchiză.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03791
(151) 18.05.2011
(732) S.C. TORA SECURITY SYSTEMS

S.R.L., Str. Miletin nr. 49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FakeFashion

(591) Culori revendicate:negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
inematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
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reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de alculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. ^
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 9 şi 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Distribuţia produselor din clasa de produse
menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03788
(151) 18.05.2011
(732) BOTEZ SORIN GABRIEL, 1

Decembrie 1918, nr. 11, bl. 3A, ap. 8,
Judeţul Brăila, , BRĂILA ROMANIA

(732) BOTEZ ADRIAN MIHAI, Str.
Mărăşeşti nr. 12, Judeţul Brăila, ,
BRĂILA ROMANIA 

(540)

U-GRILL

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

43 Restaurante cu autoservire, baruri, bufete
cu autoservire, cafenele-restaurant, cantine,
servicii de catering, restaurante, restaurante cu
autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack-baruri), restaurante cu servire rapidă
(fast-food-uri), servirea mesei (restaurante).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03804
(151) 18.05.2011
(732) SIMSEK BISKUVI VE GIDA

SANAYI ANONIM SIRKETI,
Organize Sanayi Bolgesi, , Karaman
TURCIA 

(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)

FUNNY FACE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, cacao, băuturi pe bază de cafea sau
cacao, băuturi pe bază de ciocolată; paste,
ravioli turceşti, paste/găluşti turceşti tip home
made, produse de patiserie şi brutărie,
deserturi, miere, lăptişor de matcă şi propolis
(pentru consum uman); asezonări/condiment
pentru mâncare; drojdie, praf de copt; agenţi
naturali de îmbunătăţire a formei şi culorii
având un efect de întârziere a învechirii
produselor de patiserie; toate felurile de făină,
semolină, amidon; zahăr granulat, zahăr cubic,
zahăr pudră, ceai, ice-tea; bomboane,
ciocolată, biscuiţi, sărăţele, napolitane; gumă
de mestecat; îngheţată, gheaţă comestibilă;
cereale şi produse din cereale (incluse în clasa
30); melasă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03792
(151) 18.05.2011
(732) S.C. BLACK TEAM ESCORT

S.R.L., B-dul Tomis nr. 320, bl. M4,
sc. C, ap. 50, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

BLACK TEAM ESCORT

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:210321; 270508;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor, servicii de protecţie şi
pază.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03805
(151) 18.05.2011
(732) S.C. ROPHARMA S.A., Str. Iuliu

Maniu nr. 55, et. 1, Jud. Braşov,
500091, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

BIOCICATRIN

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

5 Produse farmaceutice.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03795
(151) 18.05.2011
(732) DAN MITRICA, Sold. Petre Tunsu

nr. 13, bl. B, sc. 1, et. 3, ap. 20, sector
5, 052323, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

central imobiliare

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

 (531) Clasificare Viena:011515; 070124;
270515; 290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03780
(151) 18.05.2011
(732) S.C. AYT LIDER GRUP S.R.L.,

Calea Vitan nr. 199, bl. 52, Unitatea 7,
parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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AYT Lider Grup

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

  
(531) Clasificare Viena:030404; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03796
(151) 18.05.2011
(732) WAYPOINT SYSTEMS S.R.L.,

Piaţa Petru Rareş nr. 7A, et. 1, cam. 2,
jud. Bistriţa, 4200074, BISTRIŢA
NĂSĂUD ROMANIA 

(540)

WAYPOINT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de urmărire vehicule prin GPS
(transmitere de imagini şi mesaje; afişare
electronică; monitorizare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03793
(151) 18.05.2011
(732) S.C. ROYAL TRAVEL 2008 S.R.L.,

Str. Crisan nr. 3, ap. 10A, Jud. Arad, ,
ARAD ROMANIA 

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

(540)

Royal Travel

(591) Culori revendicate:roşu, negru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:240119; 240120;

270502; 270508; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03806
(151) 18.05.2011
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU FIZICA SI INGINERIE
NUCLEARA HORIA HULUBEI
(IFIN-HH), Str. Reactorului nr. 30,
judeţul Ilfov, 077125, MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

IFIN-HH

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260205;

261501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare şi proiectare,
referitoare la acestea;servicii de analiză şi
cercetare industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03794
(151) 18.05.2011
(732) S . C .  P R E S T I G E  T O URS

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
George Enescu nr. 31, sector 1, *,
BUCURESTI 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)

20 ani PRESTIGE TOURS

(591) Culori revendicate:portocaliu, turcoise

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270711;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03781
(151) 18.05.2011
(732) S.C. TIENDA INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Maica Domnului nr. 49 (o
camera), sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

tienda shoppin' quality

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270502;

270507;  
(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; lacuri de unghii, unghii false.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03797
(151) 18.05.2011
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA DE

N E U R O R A D I O L O G I E  S I
R A D I O L O G I E
I N T E R V E N T I O N A L A  D I N
ROMANIA, Splaiul Independenţei nr.
169, et. 1, corpul A1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SNRIR SOCIETATEA DE
NEURORADIOLOGIE ŞI RADIOLOGIE
INTERNAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:020101; 020923;

261501; 270502; 270503; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; cursuri de instruire medicală.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente, activităţi
de cercetare şi dezvoltare medicală.
44 Servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor (examene radiografice şi analize
de sânge),  servici i  medicale de
neuroradiologie şi radiologie intervenţională,
consultanţă în radiologie intervenţională şi
neuroradiologie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03782
(151) 18.05.2011
(732) S.C. ALLY-MET TECHNOLOGY

S.R.L., Str. Lt. maj. av. Tănase Banciu
nr. 2, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(540)

BIAL ALUMINIU S.R.L.

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:031308; 270503;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03783
(151) 18.05.2011
(732) S.C. MEDIAUNO S.R.L., Str. Turnul

Eiffel nr. 54, sector 2, 020344,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXCELENTA PENTRU VIITOR
SECTIUNEA ENERGIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03784
(151) 18.05.2011
(732) S.C. EDITURA ALLFA S.R.L.,

B-dul Constructorilor nr. 20A, Corp
A, et. 3, Camera 3, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Strada Ficţiunii
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(531) Clasificare Viena:020108; 100301;
270508;  

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

9 Suporturi pentru înregistrări magnetice şi
optice.
16 Publicaţii periodice, reviste, broşuri,
produse din hârtie şi carton imprimate.
35 Publicitate; tratamentul textelor (redactare,
editare); regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; librării.
41 Publicare şi publicare on-line, activităţi
culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03798
(151) 18.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REALITATEA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
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.
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
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siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau a imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente de muzică.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,

etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii 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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
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(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
4 4  S e r v i c i i  m e d i c a l e ; s e r v i c i i
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 03799
(151) 18.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BACK WERK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03800
(151) 18.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

B-dul Octavian Goga nr. 24, bl. M62,
sc. 2, et. 1, ap. 32, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BIGOTTI

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

24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2011 01260
(151) 02.01.1997
(732) KNOCH, KERN & CO KG,

Ferdinand Jergitsch Str. 15, 9020,
KLAGENFURT AUSTRIA 

(732) W O P F I N G E R  S T E I N  U .
KALKWERKE SCHMID & CO
KG , Wopfing 156, A-2754,
WALDEGG-WOPFING AUSTRIA 

(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)

BAUMIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice şi agenţi pentru construcţii,
adezivi pentru construcţii.
2 Vopsele; coloranţi.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
ciment, var, ghips mortar şi pietriş, ipsos gata
de utilizare, mortar gata de utilizare, ipsos
amestecuri, amestecuri de mortar, amestecuri
compozite pentru pardoseli, amestecuri pentru
compoziţii dale de piatră.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 01258
(151) 10.01.1997
(732) KNOCH KERN & CO KG,

Ferdinand Jergitsch Str. 15, 9020,
KLAGENFURT AUSTRIA 

(732) W O P F I N G E R  S T E I N  U .
KALKWERKE SCHMID & CO
KG , Wopfing 156, A-2754,
WALDEGG-WOPFING AUSTRIA 

(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)

BAUMIT

  
(531) Clasificare Viena:260401; 260405;

260424;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice şi agenţi pentru construcţii,
adezivi pentru construcţii. 
2 Vopsele; coloranţi.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
ciment, var, ghips mortar şi pietriş, ipsos gata
de utilizare, mortar gata de utilizare, ipsos
amestecuri, amestecuri de mortar, amestecuri
compozite pentru pardoseli, amestecuri pentru
compoziţii dale de piatră.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA CU CERERI PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
PERIOADEI DE OPOZITII (OBSERVATII) 

IN URMA DECIZIEI DE LA COMISIA  DE  REEXAMINARE
MARCI

Data de publicare 19.05.2011
BOPI 5/2011



Nr.
crt
.

Număr
cerere

Nu
măr
mar
că

Dată
depozit

Marca Titular Ma
nda
tar

Stare
marcă

Dată
expira
re

1

M 2010
01023

22.02.2010 MEDICINA
FAMILIEI
MEDICINA
GENERALA

SOCIETATEA
NATIONALA DE
MEDICINA
FAMILIEI
MEDICINA
GENERALA

Formal
OK

Clase 41 - Educaţie şi instruire.;  44 - Servicii medicale.;  



Nr.
crt
.

Număr
cerere

Num
ăr
mar
că

Dată
depozit

Marca Titular Manda
tar

Stare
marcă

Dată
expir
are

2

M 2010
01862

19.03.2010 SIBIU COMIT
SECURITY
PAZA SI
PROTECTIE

SC COMIT
SECURITY SRL

Formal
OK

Clase 45 - Servicii privind sistemele de securitate (pază şi protecţie ); activităţi de protecţie şi
gardă.;  

Nr.
crt
.

Număr
cerere

Nu
măr
mar
că

Dată
depozit

Marca Titular Mand
atar

Stare
marcă

Dată
expira
re

3

M 2010
00596

02.02.2010 HOSTWAY
GLOBAL
WEB
SOLUTIONS

SC
HOSTWAY
ROMANIA
SRL

Formal
OK

Clase 38 - Transmiterea informaţiei prin Internet, servicii de postă electronică, consultanţă şi
asistenţă referitoare la transmisia şi recepţia datelor şi informaţiilor, furnizarea
accesului la reţele online.;  42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, de cercetare şi
creaţie în domeniul software, întreţinerea, actualizarea şi design-ul programelor
pentru calculator, servicii furnizate online, servicii de găzduire (hosting), consultanţă şi
asistenţă în domeniul informaţiilor online, servicii de schimb de date, servicii de
programare furnizate online,  servicii de securitate şi prevenire a fraudelor
informatice.;  




