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CERERI MARCI publicate în BOPI nr 5/2011/saptamana 21
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01367
23.05.2011 S.C. SOLOMED CLINIC S.R.L. SMD SOLOMED

2 M 2011
03737

20.05.2011 S.C. IRO TRANSILVANIA S.R.L. BLACHOTRAPEZ

3 M 2011
03743

20.05.2011 S.C. IRO TRANSILVANIA S.R.L. IRO TRANSILVANIA

4 M 2011
03807

19.05.2011 S.C. BLUETTE MODE S.R.L. bluette

5 M 2011
03808

19.05.2011 S.C. BLUETTE MODE S.R.L. b

6 M 2011
03809

19.05.2011 S.C. APOLODOR SERVICII
TAXI S.R.L.

APOLODOR TAXI 0219499

7 M 2011
03810

19.05.2011 S.C. SALES MACHINE
INTERNATIONAL S.R.L.

IOPEN IDEAS

8 M 2011
03811

19.05.2011 S.C. SALES MACHINE
INTERNATIONAL S.R.L.

WE ARE OPEN

9 M 2011
03812

19.05.2011 S.C. OTTER DISTRIBUTION
S.R.L.

PROMENADE

10 M 2011
03813

19.05.2011 S.C. PLATYPUS GROUP S.R.L. platypus group

11 M 2011
03814

19.05.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ROMANIAN IDOL

12 M 2011
03815

19.05.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. VOICE OF ROMANIA

13 M 2011
03817

19.05.2011 FUNDATIA CULTURALA
MAGAZIN ISTORIC

magazin istoric

14 M 2011
03818

19.05.2011 S.C. DANILO FOOD S.R.L. FOOD2GO

15 M 2011
03819

19.05.2011 S.C. AIR BUCHAREST
TRANSPORT AERIAN S.R.L.

AIR BUCHAREST

16 M 2011
03820

19.05.2011 S.C. KUSADASI S.R.L. AGENŢIA DE TURISM KUSADASI

17 M 2011
03821

19.05.2011 LIXANDRU ION DANIEL Dezvoltarea durabilă a tinerei
generaţii Corporeanima Descoperă
Acţionează Dezvoltă

18 M 2011
03822

19.05.2011 BARTOLOMEU-RADU SYEKELI iCLIP
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19 M 2011
03823

19.05.2011 S.C. MONTELUX S.R.L. Blue Acqua restaurant

20 M 2011
03824

19.05.2011 S.C. COM CANT 91 S.R.L. CHARGER BAR

21 M 2011
03825

19.05.2011 S.C. KILLER S.R.L. Killer Noi ucidem numai concurenţa!

22 M 2011
03826

19.05.2011 VERES CAROL ROŢH MONTAGETECHNIK

23 M 2011
03828

19.05.2011 S.C. ESPERO IMPEX S.R.L. Pensiunea Iris Bucovina

24 M 2011
03829

19.05.2011 S.C. PRODAL 94 S.R.L. PRODAL

25 M 2011
03830

19.05.2011 S.C. HABIT DAN CONSTRUCT
S.R.L.

EH EDEN HOUSE

26 M 2011
03831

19.05.2011 S.C. SINCRON CONSULTING
S.R.L.

Eşti liber să vezi lumea !

27 M 2011
03832

19.05.2011 MAGYAR ARAMSZOLGALTATO
KFT

MASZ

28 M 2011
03833

19.05.2011 S.C. CAPTAIN TRAVEL S.R.L. Captain Travel

29 M 2011
03834

19.05.2011 S.C. MONDO DI PASTA S.R.L. the urban monkey

30 M 2011
03835

19.05.2011 S.C. TOTAL MEDIA NEWS
S.R.L.

TOTAL MEDIA NEWS

31 M 2011
03836

19.05.2011 MARGARIT CRISTIAN LOW CARB

32 M 2011
03837

19.05.2011 MARGARIT CRISTIAN RAW VEGAN

33 M 2011
03838

19.05.2011 S.C. ELCOMEX FASHION
S.R.L.

Rm ROYALMEN

34 M 2011
03839

19.05.2011 PEPSICO INC A NORTH
CAROLINA CORPORATION

Lay's Rumeniţi în Cuptor

35 M 2011
03840

19.05.2011 PEPSICO INC A NORTH
CAROLINA CORPORATION

Lay's CROCANT

36 M 2011
03841

19.05.2011 S.C. GROUP QUEEN MONACO
S.R.L.

TRES BON

37 M 2011
03842

20.05.2011 PAVLOVICI VLAD
CONSTANTIN
MARIAN OPREA

Select BAITS

38 M 2011
03843

20.05.2011 MARIAN OPREA BIG FISH
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39 M 2011
03844

20.05.2011 S.C. PREDEAL HOLIDAYS
S.R.L.

RESTAURANT VATRA REGALA

40 M 2011
03845

20.05.2011 HEINEKEN ROMANIA S.A. Lumea Berilor

41 M 2011
03846

20.05.2011 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

DR. REDDY'S Esomeprazol NEDIS

42 M 2011
03847

20.05.2011 VICENTE GANDIA PLA, S.A. BARON DE VALLS

43 M 2011
03848

20.05.2011 HONGTA TOBACCO (GROUP)
CO., LTD

Gem

44 M 2011
03849

20.05.2011 HONGTA TOBACCO (GROUP)
CO., LTD

Ashima

45 M 2011
03850

20.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. HEPATOFORT

46 M 2011
03851

20.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. COLESTEROLHELP

47 M 2011
03852

20.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. BIOIMUN

48 M 2011
03853

20.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. EFI PROTECT

49 M 2011
03854

20.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. BIOGRIP

50 M 2011
03855

20.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. BIOCARD

51 M 2011
03856

20.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. EFIVIT

52 M 2011
03857

20.05.2011 S.C. BIOFARM S.A. POLIVIT

53 M 2011
03858

20.05.2011 S.C. ASIGURARE
REASIGURARE ARDAF S.A.

ARDAF

54 M 2011
03859

20.05.2011 S.C. GENERALI ASIGURARI
S.A.

GENERALI GROUP GENERALI
Asigurări

55 M 2011
03860

20.05.2011 S.C. RION TRADING SERVICE
S.R.L.

REAL ESTATE IS GOOD

56 M 2011
03861

20.05.2011 S.C. ELECTRONIC WORLD
S.R.L.

KAUF

57 M 2011
03862

20.05.2011 S.C. RION TRADING SERVICE
S.R.L.

IMOBILIARELE SUNT BUNE
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58 M 2011
03863

20.05.2011 S.C. PERLA HARGHITEI S.A. PERLA HARGHITEI La perle des
eaux minerales

59 M 2011
03864

20.05.2011 UNIVERSITATEA BABES
BOLYAI-EXTENSIUNE
UNIVERSITARĂ SFÂNTU
GHEORGHE

Extensio Universitatis Sancto
Georgio

60 M 2011
03866

20.05.2011 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. Romanian Foods

61 M 2011
03867

20.05.2011 S.C. DOBROGEA GRUP S.A. Romanian Foods

62 M 2011
03868

20.05.2011 S.C. ODIN & COMP S.R.L. AIMEDESIGN

63 M 2011
03869

20.05.2011 S.C. ACANTUS 3D S.R.L. FABRICA DE SEMINEE & COŞURI
DE FUM

64 M 2011
03870

20.05.2011 ICIA INCDO-INOE 2000
INSTITUTUL DE CERCETARI
PENTRU INSTRUMENTATIE
ANALITICA

ICIA INCDO - INOE 2000 Institutul
de Cercetări pentru Instrumentaţie
Analitică

65 M 2011
03871

20.05.2011 S.C. NOMINA GROUP EXPERT
S.R.L.

Concursul comunicare.ortografie.ro

66 M 2011
03872

20.05.2011 S.C. MISAVAN S.R.L. Produse-HORECA premium
professional products.ro

67 M 2011
03873

20.05.2011 S.C. NOMINA GROUP EXPERT
S.R.L.

M m Concursul Micul Matematician

68 M 2011
03874

20.05.2011 S.C. NOMINA GROUP EXPERT
S.R.L.

editura NOMINA

69 M 2011
03875

20.05.2011 S.C. GLYKON SECURITY S.R.L. GLYKON SECURITY CONSTANTA

70 M 2011
03876

20.05.2011 S.C. EXPO CARM S.R.L. Expo Carm

71 M 2011
03878

23.05.2011 S.C. EUROPEAN MONEY
STRATEGY S.R.L.

REALITATEA TV

72 M 2011
03879

23.05.2011 S.C. EUROPEAN MONEY
STRATEGY S.R.L.

REALITATEA FM

73 M 2011
03880

23.05.2011 BUCURIA S.A. MELANCOLIE

74 M 2011
03881

23.05.2011 BUCURIA S.A. FEERIE

75 M 2011
03882

23.05.2011 BUCURIA S.A. FRUTICELA
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76 M 2011
03883

23.05.2011 BUCURIA S.A. STELIUS

77 M 2011
03884

23.05.2011 BUCURIA S.A. FRULIAJ

78 M 2011
03885

23.05.2011 BUCURIA S.A. KOMETA

79 M 2011
03886

23.05.2011 BUCURIA S.A. MIC-PIC

80 M 2011
03887

23.05.2011 BUCURIA S.A. TALISMAN

81 M 2011
03888

23.05.2011 BUCURIA S.A. VARA

82 M 2011
03889

23.05.2011 BUCURIA S.A. BUCUREL

83 M 2011
03890

23.05.2011 BUCURIA S.A. FLUIERAŞ

84 M 2011
03891

23.05.2011 FOLEA GEORGETA LILIANA CAMIN EDEN - CENTRU DE
RECUPERARE SI INGRIJIRE

85 M 2011
03892

23.05.2011 S.C. TOTAL MIHOC PROD
S.R.L.

CEAHLĂU

86 M 2011
03893

23.05.2011 S.C. ARMIN GENERAL WEST
S.R.L.

B

87 M 2011
03894

23.05.2011 GALUSCA CIPRIAN RASUCEL

88 M 2011
03895

23.05.2011 S.C. VINIA S.A. RĂREŞOAIA

89 M 2011
03896

23.05.2011 S.C. LOTUS CENTER S.A. SHOPPINK

90 M 2011
03897

23.05.2011 S.C. TRADEADS INTERACTIVE
S.R.L.

Bursa de Reclama

91 M 2011
03898

23.05.2011 S.C. AUTO NEW BUSINESS
VISION S.R.L.

POWER fresh...puterea aromelor !

92 M 2011
03899

23.05.2011 S.C. TRADEADS INTERACTIVE
S.R.L.

Bursa de Publicitate

93 M 2011
03900

23.05.2011 S.C. PEMONT S.R.L. PEMONT

94 M 2011
03901

23.05.2011 RENALO INVESTMENTS
LIMITED

Infopensiuni.ro Aproape toate
pensiunile din Romania
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95 M 2011
03902

23.05.2011 S.C. ONEBRAND S.R.L. ECOSISTEM CENTRUL DE
INFORMARE PENTRU
TERMOIZOLARE

96 M 2011
03903

23.05.2011 RENALO INVESTMENTS
LIMITED

infoturism.ro Idei si Destinatii de
Vacanta

97 M 2011
03904

25.05.2011 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA SISTEM
INTEGRAT DE GESTIONARE A
DESEURILOR JUDETUL ARAD

A.D.I. SISTEM INTEGRAT DE
GESTIONARE A DEŞEURILOR -
ARAD

98 M 2011
03905

23.05.2011 ASOCIATIA CLUJUL
COMOARA - KINCSES
KOLOZSVAR EGYESULET

kolozsvari magyar napok

99 M 2011
03906

23.05.2011 S.C. MIB PRODCOM S.R.L. Chiar şi fructele gem!

100 M 2011
03907

23.05.2011 S.C. MIB PRODCOM S.R.L. Chiar şi fructele gemmm.....

101 M 2011
03908

23.05.2011 S.C. TRIBUNA ECONOMICA
S.A.

BULETINUL FONDULUI ROMÂN
DE CONTRAGARANTARE

102 M 2011
03909

23.05.2011 S.C. LENA DECOR S.R.L. ofertadelux

103 M 2011
03910

23.05.2011 S.C. COSMO PHARM S.R.L. CPR ARTROFORTE

104 M 2011
03911

23.05.2011 S.C. BANEASA
DEVELOPMENTS S.R.L.

BĂNEASA Kids CLUB

105 M 2011
03912

23.05.2011 S.C. DEUTSCHE GRUP S.R.L. www.zda.ro ZIARUL DE APUSENI

106 M 2011
03913

23.05.2011 MALOS MATEI ECHIPACUMPARATORILOR.RO

107 M 2011
03914

23.05.2011 BEE FEE CONSULTING LAS VEGAS POWER ENERGY
DRINK

108 M 2011
03915

23.05.2011 NICULESCU GEORGE RADU FotoGalaxy Din pasiune pentru
fotografie

109 M 2011
03916

23.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN TESCO

110 M 2011
03917

23.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN FORNETTI

111 M 2011
03918

23.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN HASBRO
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112 M 2011
03919

23.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN SMIRNOFF

113 M 2011
03920

23.05.2011 S.C. GIRICEK ENTERPRISES
S.R.L.

WINGS

114 M 2011
03921

23.05.2011 ZANFIR FLORICA Aţa-n ac Creează! Nu te lasa copleşit
de monotonie...

115 M 2011
03922

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

e-SMOKE

116 M 2011
03923

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Dekang

117 M 2011
03924

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Boge Technology

118 M 2011
03925

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

E-Lichide Dekang

119 M 2011
03926

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

E-Lichide pentru Tigari Electronice

120 M 2011
03927

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

E-Lichide

121 M 2011
03928

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Accesorii e-Smoke.ro

122 M 2011
03929

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Vaporizatoare pentru tigari
electronice

123 M 2011
03930

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Atomizatoare pentru tigari
electronice

124 M 2011
03931

24.05.2011 RADUCU TURTOI
RUXANDRA RALUCA
ARDELEANU

mim

125 M 2011
03932

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Atomizor pentru tigara electronica

126 M 2011
03933

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Trabuc electronic

127 M 2011
03934

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

DSE901

128 M 2011
03935

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

eGO Joyetech

129 M 2011
03936

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Joye eGO

130 M 2011
03937

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Vapori.Ro
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131 M 2011
03938

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Tigara Electronica

132 M 2011
03939

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Sailebao

133 M 2011
03940

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Etig

134 M 2011
03941

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

BioCig

135 M 2011
03942

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Tigarete Electronice

136 M 2011
03943

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Tigari Electronice

137 M 2011
03944

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

E-Smoke

138 M 2011
03945

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Geradi International

139 M 2011
03946

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

E-Lichide Boge Technology

140 M 2011
03947

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Vapers

141 M 2011
03948

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Atomizoare pentru tigari electronice

142 M 2011
03949

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Atomizator pentru tigari electronice

143 M 2011
03950

24.05.2011 S.C. GERADI INTERNATIONAL
S.R.L.

Fumigena

144 M 2011
03951

24.05.2011 S.C. SZORLINE S.R.L. - D SENZORLINE

145 M 2011
03952

24.05.2011 ASOCIATIA PATRONALA
ROMANA DIN INDUSTRIA
LAPTELUI - APRIL

Universul Laptelui

146 M 2011
03953

24.05.2011 S.C. ALEVIA S.R.L. Montant

147 M 2011
03954

24.05.2011 S.C. TRAVELAND S.R.L. SAT DE VACANŢĂ TRAVELAND
POIANA BRAŞOV

148 M 2011
03955

24.05.2011 S.C. BRECKNER AUTOMOTIVE
S.R.L.

BRECKNER GERMANY
AUTOMOTIVE PARTS

149 M 2011
03956

24.05.2011 S.C. LIBRA BANK S.A. 3S LibraPay SECURITATE SUPORT
SIMPLITATE
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150 M 2011
03957

24.05.2011 S.C. LIBRA BANK S.A. 3S- NOUL STANDARD

151 M 2011
03958

24.05.2011 S.C. LIBRA BANK S.A. 3S

152 M 2011
03959

24.05.2011 S.C. MAGNUM PRODIMPEX
S.R.L.

EVOLUTION Pub & Restaurant

153 M 2011
03960

24.05.2011 S.C. ROMTELECOM S.A. VOCE

154 M 2011
03962

24.05.2011 S.C. IVASCO S.R.L. EcoRhein

155 M 2011
03963

24.05.2011 GRECU MONICA LORENA PITICHIM, CHIMIA PENTRU PITICI

156 M 2011
03964

24.05.2011 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO LEMONADE

157 M 2011
03965

24.05.2011 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO LIMONADA

158 M 2011
03966

24.05.2011 OMOTA GABRIEL FLORIN BIROUL DE CONSULTANŢĂ
AGRICOLĂ ŞI INDUSTRIALĂ

159 M 2011
03967

24.05.2011 JOHNSON & JOHNSON REACTIN

160 M 2011
03968

24.05.2011 OPREA ILIE Twist Potato

161 M 2011
03969

24.05.2011 DRĂGUŢ IULIA CUPA BANATULUI ÎN
GASTRONOMIE

162 M 2011
03970

24.05.2011 S.C. ROMEXPO S.A. Bijoux Expo - Expozitie de Bijuterii,
Ceasuri, Accesorii

163 M 2011
03971

24.05.2011 S.C. ROMEXPO S.A. pet show PET SHOW - Expozitie de
animale de companie

164 M 2011
03972

24.05.2011 S.C. POLICOLOR S.A. LOGAN

165 M 2011
03973

24.05.2011 S.C. ASOCIATIA PENTRU
INVENTICĂ ÎN MECANICĂ
S.R.L.

AIM

166 M 2011
03974

24.05.2011 AMO UPPSALA AB HEALON ENDOCOAT

167 M 2011
03975

25.05.2011 S.C. HERBAGETICA S.R.L. KG-STOP

168 M 2011
03976

25.05.2011 S.C. NOVA SECURITY
SYSTEMS S.R.L.

DISPOSCOPE
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169 M 2011
03977

25.05.2011 S.C. IHY IZOLI S.R.L. CLIMACOOL +F50

170 M 2011
03979

25.05.2011 S.C. MAGAZIN JOCURI S.R.L. 4games

171 M 2011
03980

25.05.2011 S.C. MAGAZIN JOCURI S.R.L. 4GAMES

172 M 2011
03981

25.05.2011 MIHOC GABRIEL DAQARA

173 M 2011
03982

25.05.2011 S.C. BERE COMPANY SOLCA
FONDAT 1810 S.R.L.

SOLCA Bere blondă PRODUS
TRADIŢIONAL ROMÂNESC
ORIGINAL DIN DULCEA
BUCOVINĂ

174 M 2011
03983

25.05.2011 S.C. BERE COMPANY SOLCA
FONDAT 1810 S.R.L.

SOLCA

175 M 2011
03984

25.05.2011 S.C. EOLICA TRANSILVANIA
S.R.L.

Eolica TRANSILVANIA

176 M 2011
03988

25.05.2011 UNILEVER NV SI HARNICI SI DARNICI Cif
Domestos

177 M 2011
03989

25.05.2011 LIDL STIFTUNG & CO. KG LIDL Alege înţelept

178 M 2011
03990

25.05.2011 MARCU CLAUDIU FLORIN AQUA MAGICA

179 M 2011
03991

25.05.2011 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

Scufiţa roşie PIERSICĂ

180 M 2011
03992

25.05.2011 S.C. ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE S.R.L.

Scufiţa roşie ZMEURĂ

181 M 2011
03993

25.05.2011 S.C. ADRINIS PROFESSIONAL
S.R.L.

BEST IN TOWN

182 M 2011
03994

25.05.2011 S.C. TELFIB S.R.L. TELFIB

183 M 2011
03995

25.05.2011 SLAVESCU DRAGOS CENTRUL DE EXCELENŢĂ
DENTAL PROFILE

184 M 2011
03996

25.05.2011 S.C. BEAUTIFUL LINE S.R.L. Tantzi

185 M 2011
03997

25.05.2011 ALBERT-ANI SEBASTIAN LavaStar EXTRA CLASS
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(210) M 2011 01367
(151) 23.05.2011
(732) S.C. SOLOMED CLINIC S.R.L.,

Str. Tudor Vladimirescu, bl. U3,
parter,, , PITEŞTI ROMANIA 

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

(540)

SMD SOLOMED

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

  
(531) Clasificare Viena:011501; 260418;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice, veterinare şi igienice;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; plasturi, materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
44 Servicii medicale, veterinare, de igienă de
frumuseţe, pentru oameni şi animale; servicii
în agricultură, horticultură, saloane de
coafură, cosmetice, băi, estetică chirurgicală,
aromoterapie, consultanţă în domeniul
medical, farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03737
(151) 20.05.2011
(732) S.C. IRO TRANSILVANIA S.R.L.,

B-dul Bucureşti nr. 31/81, judeţul
Maramureş, 430051, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

BLACHOTRAPEZ

(591) Culori revendicate:roşu, alb, indigo

  
(531) Clasificare Viena:120125; 270511;

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

clase:
6 Mobilier şi structuri metalice; jgheaburi şi
burlane; accesorii metalice pentru faţade;
schele, scări.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 6 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03743
(151) 20.05.2011
(732) S.C. IRO TRANSILVANIA S.R.L.,

B-dul Bucureşti nr. 31/81, judeţul
Maramureş, 430051, BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

IRO TRANSILVANIA

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270507;

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

clase:
6 Mobilier şi structuri metalice; jgheaburi şi
burlane; accesorii metalice pentru faţade;
schele, scări; table din metal sub formă de
ţigle pentru acoperişuri, acoperiş din tablă.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 6 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03807
(151) 19.05.2011
(732) S.C. BLUETTE MODE S.R.L., Str.

Buzeşti nr. 61-69, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

bluette

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte
de cap.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de expoziţii cu scop
comercial şi publicitar; servicii de
import-export.
42 Servicii de creaţie vestimentară şi
accesorii, design vestimentar. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03808
(151) 19.05.2011
(732) S.C. BLUETTE MODE S.R.L., Str.

Buzeşti nr. 61-69, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

b

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , acoperăminte
de cap.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de expoziţii cu scop
comercial şi publicitar; servicii de
import-export.
42 Servicii de creaţie vestimentară şi
accesorii, design vestimentar. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03809
(151) 19.05.2011
(732) S.C. APOLODOR SERVICII TAXI

S.R.L., Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 6,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

APOLODOR TAXI 0219499

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:160111; 260118;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de comenzi taxi.
39 Servicii de transport (taxi). 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03810
(151) 19.05.2011
(732) S . C .  S A L E S  M A C H I N E

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Av.
Fuica Vasile nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IOPEN IDEAS

(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;
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fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03836
(151) 19.05.2011
(732) MARGARIT CRISTIAN, Aleea

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

(540)

LOW CARB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03837
(151) 19.05.2011
(732) MARGARIT CRISTIAN, Aleea

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

(540)

RAW VEGAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03818
(151) 19.05.2011
(732) S.C. DANILO FOOD S.R.L., Str.

Bariera Vîlcii nr. 51, Jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

FOOD2GO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Cafenele; servicii de baruri; restaurante;
cafenele-restaurant, fost food.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03811
(151) 19.05.2011
(732) S . C .  S A L E S  M A C H I N E

INTERNATIONAL S.R.L., Str. Av.
Fuica Vasile nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
WE ARE OPEN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03812
(151) 19.05.2011
(732) S.C. OTTER DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Industriilor nr. 10, Judeţul
Ilfov, , COMUNA CHIAJNA
ROMANIA 

(540)

PROMENADE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03813
(151) 19.05.2011
(732) S.C. PLATYPUS GROUP S.R.L.,

Str. Popa Tatu nr. 40A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

platypus group

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:030124; 030524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03828
(151) 19.05.2011
(732) S.C. ESPERO IMPEX S.R.L., Str.

Mărţişorului nr. 1, judeţul Suceava,
7 2 5 1 0 0 ,  C Â M P U L U N G
MOLDOVENESC ROMANIA 

(540)

Pensiunea Iris Bucovina

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

  
(531) Clasificare Viena:050508; 050521;

061901; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03819
(151) 19.05.2011
(732) S . C .  A I R  B U C H A R E S T

TRANSPORT AERIAN S.R.L.,
B-dul Iancu de Hunedoara nr. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AIR BUCHAREST

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050503; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03820
(151) 19.05.2011
(732) S.C. KUSADASI S.R.L., Str. Cap.

Ivan Anghelache nr. 3, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AGENŢIA DE TURISM KUSADASI

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

  
(531) Clasificare Viena:050112; 060304;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03814
(151) 19.05.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMANIAN IDOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03838
(151) 19.05.2011
(732) S.C. ELCOMEX FASHION S.R.L.,

Bd. Libertăţii nr. 10, bl. 114, parter,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Rm ROYALMEN

(591) Culori revendicate:bordo, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte de
lux aparţinând diferitelor brand-uri
internaţionale (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
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 03815
(151) 19.05.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VOICE OF ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03829
(151) 19.05.2011
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

Drumul între Tarlale nr. 1, Jud. Ilfov,,
, COMUNA CERNICA ROMANIA 

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

(540)

PRODAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ambalaje, prospecte, pliante, materiale
publicitare, etichete.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Afaceri comerciale, publicitate şi reclamă,
import-export, activităţi de zonă liberă, alte
forme de comerţ.
39 Transport; ambalare, îmbuteliere,
depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03830
(151) 19.05.2011
(732) S.C. HABIT DAN CONSTRUCT

S.R.L., Str. Topolniţa nr. 3, bl. 54, sc.
1, et. 4, ap. 27, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EH EDEN HOUSE

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
roşcat, auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:240113; 240115;

240922; 290113;  
(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; dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03831
(151) 19.05.2011
(732) S.C. SINCRON CONSULTING

S.R.L., Str. Lânăriei nr. 105, sector 4,
040324, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Eşti liber să vezi lumea !

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03839
(151) 19.05.2011
(732) PEPSICO INC A NORTH

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

(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)

Lay's Rumeniţi în Cuptor

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

  
(531) Clasificare Viena:080725; 090110;

250119; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03821
(151) 19.05.2011
(732) LIXANDRU ION DANIEL, Str.

Amintirii nr. 51-53, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dezvoltarea durabilă a tinerei generaţii
Corporeanima Descoperă Acţionează
Dezvoltă

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

  
(531) Clasificare Viena:020123; 050522;

270106; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03817
(151) 19.05.2011
(732) F U N D A T I A  C U L T U R A L A

MAGAZIN ISTORIC, P-ţa Walter
Mărăcineanu nr. 1-3, et. 3, 70711,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

magazin istoric

  
(531) Clasificare Viena:020122; 240502;

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

clase:
16 Publicaţii.
35 Tratamentul textelor.
39 Difuzare.
40 Tipărire offset.
41 Publicare cărţi şi publicare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03832
(151) 19.05.2011
(732) MAGYAR ARAMSZOLGALTATO

KFT, Vaci ut 72-74, 1132,
BUDAPESTA UNGARIA 

(540)

MASZ

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; marketing, gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Furnizare şi distribuţie de energie electrică,
transport de electricitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03833
(151) 19.05.2011
(732) S.C. CAPTAIN TRAVEL S.R.L.,

Bd. A. Vlaicu nr. 125, judeţul
Constanţa, 900154, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

Captain Travel

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

  
(531) Clasificare Viena:010511; 090705;

270501; 290115;  
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(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 03822
(151) 19.05.2011
(732) BARTOLOMEU-RADU SYEKELI,

Sat Virteju, str. Bucureşti nr. 29, Jud.
Ilfov, , MĂGURELE 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)

iCLIP

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de

umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03834
(151) 19.05.2011
(732) S.C. MONDO DI PASTA S.R.L.,

Str. Copăceni nr. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

the urban monkey

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 355
C), roşu (Pantone 1797 C), bej
(Pantone 148 C)

  
(531) Clasificare Viena:040503; 040512;

270501; 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
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şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03840
(151) 19.05.2011
(732) PEPSICO INC A NORTH

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

(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)

Lay's CROCANT

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

  
(531) Clasificare Viena:080725; 090110;

250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Chips-uri de cartofi; gustări (snack foods)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03823
(151) 19.05.2011
(732) S.C. MONTELUX S.R.L., Str.

Basarabiei nr. 3, Jud. Galaţi, 800201,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

Blue Acqua restaurant

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:011524; 270501;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; restaurant,
bar, pizzerie, fast food, cafenea, plăcintărie,
cofetărie, gelaterie, servicii de catering şi
servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03841
(151) 19.05.2011
(732) S.C. GROUP QUEEN MONACO

S.R.L., Str. Hrisovului nr. 18 A, bl. A
12, sc. A, parter, ap.1, sector 1,
013162, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TRES BON
  
(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; constituire de baze de date.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03824
(151) 19.05.2011
(732) S.C. COM CANT 91 S.R.L., Str.

Calea Bucureşti, nr. 12, bl. M8, parter,
sc. A+B, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

CHARGER BAR

  

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

43 Servicii de bar şi cafenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03825
(151) 19.05.2011
(732) S.C. KILLER S.R.L., Sat Horodnic

de Jos, nr. 2B, Judeţul Suceava, ,
COMUNA HORODNIC DE JOS
ROMANIA 

(540)

Killer Noi ucidem numai concurenţa!

(591) Culori revendicate:verde (pantone
5545C), galben (pantone 109C), roşu
(pantone 1797C)

  
(531) Clasificare Viena:020102; 260118;

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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială cu
privire la produse şi servicii legate de industria
laptelui şi produsele lactate, a creşterii,
comercializării şi prelucrării produselor de
origine animală.
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39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03835
(151) 19.05.2011
(732) S.C. TOTAL MEDIA NEWS S.R.L.,

Şos. Vitan Bârzeşti nr. 3, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOTAL MEDIA NEWS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 260118;

260301; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; producţia de filme;
închirierea de filme cinematografice; reportaje
fotografice; fotoreportaje; închirierea de
posturi de radio şi televiziune; înregistrări de
benzi video (filmare); microeditare;
microfilmare; prezentarea de spectacole live;
servicii de studiouri de înregistrare;
divertisment televizat; închiriere de posturi
radio şi de televiziune; montaj de programe
radiofonice şi de televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03826

(151) 19.05.2011
(732) VERES CAROL, Str. Rovine nr. 14,

ap. 10, Jud. Cluj, 400615, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

ROŢH MONTAGETECHNIK

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
185C)

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

clase:
6 Articole de lăcătuşerie şi feronerie, organe
de asamblare şi sisteme de fixare metalică.
35 Publicitate; promovare produse;
conducerea şi administrarea afacerilor;
activitate comercială, import-export.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03870
(151) 20.05.2011
(732) ICIA INCDO-INOE 2000

INSTITUTUL DE CERCETARI
PENTRU INSTRUMENTATIE
ANALITICA, Str. Donath nr. 67, Jud.
Cluj, CP 717, OP 5, 400293, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

ICIA INCDO - INOE 2000 Institutul de
Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică
(591) Culori revendicate:verde, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260205; 261501;

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

clase:
9 Echipamente, instrumentaţie optoelectronică
de investigare analitică cu aplicaţii în protecţia
mediului, sănătate, securitatea alimentului. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea si dezvoltarea de soft
folosit în aplicaţii optoelectronice şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03860
(151) 20.05.2011
(732) S.C. RION TRADING SERVICE

S.R.L., B-dul Uverturii 85, bl. O14,
sc. B, et. 6, ap. 56, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

REAL ESTATE IS GOOD
(591) Culori revendicate:roşu, verde,

albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:210114; 260118;

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

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03861
(151) 20.05.2011
(732) S.C. ELECTRONIC WORLD

S.R.L., Str. Ciucea nr. 5, bl. L19, sc.
4, ap. 157, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)
KAUF

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

35 Importul; regruparea în avantajul terţilor a
produselor electronice şi accesoriilor acestora
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03871
(151) 20.05.2011
(732) S.C. NOMINA GROUP EXPERT

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 10, Judeţul
Argeş, 110139, PITEŞTI ROMANIA

(540)

Concursul comunicare.ortografie.ro

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:011523; 160101;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03862
(151) 20.05.2011
(732) S.C. RION TRADING SERVICE

S.R.L., B-dul Uverturii 85, bl. O14,
sc. B, et. 6, ap. 56, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

IMOBILIARELE SUNT BUNE

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

  
(531) Clasificare Viena:210114; 260118;

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

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr.5/2011/21

(210) M 2011 03872
(151) 20.05.2011
(732) S.C. MISAVAN S.R.L., nr. 42,

judeţul Iaşi, 707305, MIROSLAVA
ROMANIA 

(540)

Produse-HORECA premium professional
products.ro
(591) Culori revendicate:grena, roşu, galben,

portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide;
produse igienice pentru medicină; plasturi şi
materiale pentru pansamente.
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; 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.
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni şi animale; servicii
medicale; servicii veterinare; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03863
(151) 20.05.2011
(732) S.C. PERLA HARGHITEI S.A., Str.

Gării nr. 600, Jud. Harghita, 537265,
SÂNCRĂIENI 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)

PERLA HARGHITEI La perle des eaux
minerales

  
(531) Clasificare Viena:011521; 250119;

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

clase:
32 Ape minerale şi gazoase; apă de masă;
băuturi şi sucuri din fructe; limonade.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03864
(151) 20.05.2011
(732) UNIVERSITATEA BABES

B O L Y A I - E X T E N S I U N E
U N I V E R S I T A RĂ  S F Â N T U
GHEORGHE, Str. Stadionului nr. 14,
Jud. Covasna, 520050, SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

Extensio Universitatis Sancto Georgio

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; învăţământ, informaţii
în materie de educaţie; examinarea
cursanţilor; instruire; consiliere în domeniul
educaţiei sau formarii profesionala; publicare
de texte, altele decât textele publicitare;
organizarea şi conducerea de seminarii; scoli
cu internat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03873
(151) 20.05.2011
(732) S.C. NOMINA GROUP EXPERT

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 10, Judeţul
Argeş, 110139, PITEŞTI ROMANIA

(540)

M m Concursul Micul Matematician

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

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270504;

270506; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; 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 03851
(151) 20.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

COLESTEROLHELP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03852
(151) 20.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

BIOIMUN

  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03853
(151) 20.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

EFI PROTECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03854
(151) 20.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

BIOGRIP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03855
(151) 20.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

BIOCARD

  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03856
(151) 20.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

EFIVIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03857
(151) 20.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

POLIVIT

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03858
(151) 20.05.2011
(732) S . C .  A S I G U R A R E

REASIGURARE ARDAF S.A., Str.
Polizu nr. 58 - 60, et. 4, sector 1,
011062, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARDAF

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
327)

  
(531) Clasificare Viena:050101; 050105;

270502; 290103;  

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

36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03874
(151) 20.05.2011
(732) S.C. NOMINA GROUP EXPERT

S.R.L., Str. Depozitelor nr. 10, Judeţul
Argeş, 110139, PITEŞTI ROMANIA

(540)

editura NOMINA

  
(531) Clasificare Viena:160313; 260418;  
(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;
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maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03866
(151) 20.05.2011
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Romanian Foods

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C), alb, albastru (pantone Violet
C), bleu, galben (pantone Yellow C)

  
(531) Clasificare Viena:240701; 270515;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
30 Faină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine şi produse de
panificaţii produse de patiserie şi cofetărie,
biscuiţi şi produse zaharoase, diverse
sortimente de snacksuri, deserturi, preparate

sau semipreparate, premixuri; miere; sosuri
(condimente); mirodenii.
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe siropuri.
35 Gestiunea afaceri comerciale; regruparea în
avantajul terţilor a produselor alimentare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import-export; publicitate şi reclamă..

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03875
(151) 20.05.2011
(732) S.C. GLYKON SECURITY S.R.L.,

Str. Fulgerului nr. 81, Judeţul
Constanţa, 900371, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

GLYKON SECURITY CONSTANTA

(591) Culori revendicate:galben, negru,
verde

  
(531) Clasificare Viena:031101; 260118;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03859
(151) 20.05.2011
(732) S.C. GENERALI ASIGURARI S.A.,

Str. Polizu nr. 58 - 60, parter (parţial)
- et. 3, sector 1, 011062, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GENERALI GROUP GENERALI
Asigurări

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1807
C), negru

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

030124; 270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03876
(151) 20.05.2011
(732) S.C. EXPO CARM S.R.L., Bdul.

Mihai Eminescu nr. 53, bl.C1, et. 1,
ap. 28, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

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

(540)

Expo Carm

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; preparate şi
extracte din carne; fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,
compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; aducerea împreună, pentru beneficiul
altora, a unei varietăţi de bunuri, pentru a da
posibilitatea clienţilor să vadă şi să cumpere
acele bunuri.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03867
(151) 20.05.2011
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

Celulozei nr. 1, Judeţul Constanţa,
900155, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

Romanian Foods
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C), alb, albastru (pantone Violet
C), galben-pai,galben (pantone Yellow
C), maro, crem

  
(531) Clasificare Viena:020312; 061909;

240701; 250119; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; uleiuri şi
grăsimi comestibile.
30 Faină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine şi produse de
panificaţii produse de patiserie şi cofetărie,
biscuiţi şi produse zaharoase, diverse
sortimente de snacksuri, deserturi, preparate
sau semipreparate, premixuri; miere; sosuri
(condimente); mirodenii.
32 Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe siropuri.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export; publicitate şi
reclamă..

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03868
(151) 20.05.2011
(732) S.C. ODIN & COMP S.R.L., Str.

Energiei nr. 12, bl. Ce 5, ap. 5, Jud.
Alba, 510057, ALBA IULIA
ROMANIA 

(540)

AIMEDESIGN

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

42 Design interior, arhitectură, artă grafică şi
design, consiliere în domeniul proiectării
construcţiilor, decoraţiuni interioare, design
industrial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03869
(151) 20.05.2011
(732) S.C. ACANTUS 3D S.R.L., Str.

Lungă nr. 114, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

FABRICA DE SEMINEE & COŞURI DE
FUM

(591) Culori revendicate:galben, maro,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;

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

clase:
16 Publicaţii, reviste, cataloage, broşuri.
35 Publicitate; cu privire la domeniul
publicaţiilor, revistelor, cataloagelor,
broşurilor; regruparea în avantajul terţilor a
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revistelor, cataloagelor, broşurilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03842
(151) 20.05.2011
(732) P A V L O V I C I  V L A D

CONSTANTIN, Str. Toamnei nr. 24,
ap. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) MARIAN OPREA, Şos. Iancului nr.
132, bl. 121A, sc A, et. 5, ap. 12,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Select BAITS

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:030907; 030910;

270502; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Momeli parfumate pentru vânătoare sau
pescuit, undiţe, truse de pescuit.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 28 - momeli parfumate
pentru vânătoare şi pescuit, undiţe, truse de
pescuit (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03843
(151) 20.05.2011
(732) MARIAN OPREA, Şos. Iancului nr.

132, bl. 121A, sc A, et. 5, ap. 12,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIG FISH

(591) Culori revendicate:mov, verde

  
(531) Clasificare Viena:030910; 270502;

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

clase:
28 Momeli parfumate pentru vânătoare sau
pescuit, undiţe, truse de pescuit.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 28 - momeli parfumate
pentru vânătoare şi pescuit, undiţe, truse de
pescuit (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03844
(151) 20.05.2011
(732) S.C. PREDEAL HOLIDAYS S.R.L.,

B-dul. M. Săulescu nr. 117, Jud.
Braşov, , PREDEAL ROMANIA 

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

(540)

RESTAURANT VATRA REGALA

(591) Culori revendicate:roşu, maro, galben

  
(531) Clasificare Viena:010104; 110103;

110104; 110303; 110318; 240112;
270502; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03912
(151) 23.05.2011
(732) S.C. DEUTSCHE GRUP S.R.L., Str.

Maica Domnului nr.10, bl.T54, sc.A,
ap.14, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

www.zda.ro ZIARUL DE APUSENI

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03845
(151) 20.05.2011
(732) HEINEKEN ROMANIA S.A., Str.

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

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

(540)

Lumea Berilor

(591) Culori revendicate:auriu, alb, gri
deschis, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011521; 260418;

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

clase:
32 Bere; bere fără alcool; ape minerale şi
carbogazoase şi alte băuturi non-alcoolice;
băuturi din fructe şi sucuri din fructe; siropuri
şi preparate pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03902
(151) 23.05.2011
(732) S.C. ONEBRAND S.R.L., Str.

Anghel Saligny nr. 24, în incinta
Pavilionului B, parter, camera 11,
Judeţul Brăila, , BRĂILA 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)

ECOSISTEM CENTRUL DE
I N F O R M A R E  P E N T R U
TERMOIZOLARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03913
(151) 23.05.2011
(732) MALOS MATEI, B-dul Unirii nr. 68,

bl. K2, sc. 1, et. 7, ap. 26, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ECHIPACUMPARATORILOR.RO

  
(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 03846
(151) 20.05.2011
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

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

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

(540)

DR. REDDY'S Esomeprazol NEDIS

(591) Culori revendicate:albastru închis, gri,
roşu închis, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261110;

261515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi medicamente cu
substanţa activă esomeprazol.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03903
(151) 23.05.2011
(732) R E N A L O  I N V E S T M E N T S

LIMITED, Perdika 7, Strovolos, PC
2057, , NICOSIA CIPRU 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor nr.
52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

infoturism.ro Idei si Destinatii de Vacanta

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
1585 C), negru (pantone process black
C)

  
(531) Clasificare Viena:010502; 010512;

180501; 180503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, publicitate on-line şi publicitate
off-line, reclamă, afişe, bannere on-line şi
off-line; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Servicii privind informarea publicului
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asupra ofertei de turism, organizare 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,
creare şi administrare pagină de internet.
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 03914
(151) 23.05.2011
(732) BEE FEE CONSULTING, Ul.

Sarmacka 11 lok. 51, 02-972,
WARSZAWA POLONIA 

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

(540)

LAS VEGAS POWER ENERGY DRINK

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

clase:
32 Băuturi energetice, băuturi nealcoolice,
băuturi izotonice, băuturi răcoritoare, sucuri,
şi sucuri de fructe, ape minerale
necarbogazoase sau carbogazoase, nectar de
fructe, bere.
35 Servicii de vânzări; publicitate; marketing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03904
(151) 25.05.2011
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA SISTEM
INTEGRAT DE GESTIONARE A
DESEURILOR JUDETUL ARAD,
Bdul. Revoluţiei nr. 81, et. 1, Judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

A.D.I. SISTEM INTEGRAT DE
GESTIONARE A DEŞEURILOR - ARAD

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

  
(531) Clasificare Viena:050710; 240115;

240701; 241513; 270106; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03847
(151) 20.05.2011
(732) VICENTE GANDIA PLA, S.A.,

Ctra. Cheste a Godelleta, s/n, Chiva,
46370, VALENCIA SPANIA 

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

(540)

BARON DE VALLS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri
şi vinuri spumante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03915
(151) 23.05.2011
(732) NICULESCU GEORGE RADU, Str.

Panait Istrate 49, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FotoGalaxy Din pasiune pentru fotografie

(591) Culori revendicate:roz

 (531) Clasificare Viena:160301; 270507;
270511; 290101;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
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 03905
(151) 23.05.2011
(732) ASOCIATIA CLUJUL COMOARA

- KINCSES KOLOZSVAR
EGYESULET, Str. Dorobanţilor nr.
25/38, Judeţul Cluj, 400117, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

kolozsvari magyar napok

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

  
(531) Clasificare Viena:020723; 270501;

290114;  
(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 (neicluse 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.
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 03848
(151) 20.05.2011
(732) HONGTA TOBACCO (GROUP)

CO., LTD, No.118, Hongta Avenue,
Hongta District, , YUXI CHINA
YUNNAN

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

(540)

Gem

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

clase:
34 Tutun; trabucuri; ţigări; filtre de ţigări; port
ţigarete; cutii de ţigări (tabachere); scrumiere
pentru fumători; chibrituri; brichete pentru
fumători; hârtie de ţigarete; pipe de tutun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03892
(151) 23.05.2011
(732) S.C. TOTAL MIHOC PROD

S.R.L., Str. Preot Klein nr. 1, Jud.
Neamţ, *', TAMASENI ROMANIA 

(540)

CEAHLĂU

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

3 Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare.
5 Dezinfectanţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03849
(151) 20.05.2011
(732) HONGTA TOBACCO (GROUP)

CO., LTD, No.118, Hongta Avenue,
Hongta District, , YUXI CHINA
YUNNAN

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

(540)

Ashima

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

clase:
34 Tutun; trabucuri; ţigări; filtre de ţigări; port
ţigarete; cutii de ţigări (tabachere); scrumiere
pentru fumători; chibrituri; brichete pentru
fumători; hârtie de ţigarete; pipe de tutun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03893
(151) 23.05.2011
(732) S.C. ARMIN GENERAL WEST

S.R.L., Str. Gabroveni nr. 6-8,
mansardă, ap. 4, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

B
(591) Culori revendicate:auriu, galben,

maro, negru
(531) Clasificare Viena:240115; 240902;

240907; 260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lanţuti de magazine şi restaurante;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, import-export de produse,
reprezentanţă comercială şi financiară. 
43 Servicii de alimentaţie publică (restaurante,
bar de zi şi de noapte, cafenele, bistro, club,
fast-food şi alte servicii de furnizare de băuturi
şi alimente), activităţi de cazare temporară în
hoteluri, moteluri şi pensiuni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03850
(151) 20.05.2011
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

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

(540)

HEPATOFORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; produse igienice
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03916
(151) 23.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

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

(540)

TESCO

 (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
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
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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
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetuluisau 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 sau 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 de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
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bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei 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 a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi

sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03878
(151) 23.05.2011
(732) S.C. EUROPEAN MONEY

STRATEGY S.R.L., Str. Ion Ursu nr.
21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

REALITATEA TV
 
(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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03879
(151) 23.05.2011
(732) S.C. EUROPEAN MONEY

STRATEGY S.R.L., Str. Ion Ursu nr.
21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
REALITATEA FM

  
(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
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plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03880
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
MELANCOLIE

  (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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03895
(151) 23.05.2011
(732) S.C. VINIA S.A., Bd. Metalurgiei

nr.4, 700293, IAŞI ROMANIA 

(540)

RĂREŞOAIA

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03881
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004 ,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

FEERIE

 
(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
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făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03882
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

FRUTICELA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03906
(151) 23.05.2011
(732) S.C. MIB PRODCOM S.R.L., Str.

Traian Vuia nr. 210, Judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

Chiar şi fructele gem!

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03883
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)
STELIUS

 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03907
(151) 23.05.2011
(732) S.C. MIB PRODCOM S.R.L., Str.

Traian Vuia nr. 210, Judeţul Cluj,
400397, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

Chiar şi fructele gemmm.....

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03917
(151) 23.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

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

(540)

FORNETTI

  
(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
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice pentru medicină; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile ferate;
cabluri şi fire metalice neelectrice; 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 siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetuluisau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
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distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau 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 nstrumente 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 de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau

bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile fibroase
brute.
23 Fire de uz textil.
24 Tesături şi produse textile necuprinse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr.5/2011/21

fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03884
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr. 162,

MD-2004, CHIŞINĂU REPUBLICA
MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA COTRUTA LEONID,
Str. Vasile Lascăr nr. 182, birou nr. 3,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

FRULIAJ
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03885
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

KOMETA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03886
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr. 162,

MD-2004, CHIŞINĂU REPUBLICA
MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA COTRUTA LEONID,
Str. Vasile Lascăr nr. 182, birou nr. 3,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MIC-PIC

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03887
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

TALISMAN

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03918
(151) 23.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

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

(540)

HASBRO

  
(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
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de
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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
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetuluisau 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 sau 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 de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
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bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei 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 a
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 şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi

sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială ;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03908
(151) 23.05.2011
(732) S.C. TRIBUNA ECONOMICA S.A.,

B-dul Magheru nr.28-30, sector 1,
010336, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BULETINUL FONDULUI ROMÂN DE
CONTRAGARANTARE

(591) Culori revendicate:bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii, cărţi pe suport electronic.
16 Publicaţii, cărţi pe suport hârtie.
35 Publicitate, expoziţii cu caracter publicitar.
38 Comunicaţii şi transmitere de mesaje prin
intermediul de pagini web pentru publicaţii
electronice.
41 Servicii editare, redactare de cărţi;
expoziţii cu caracter instructiv-educativ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03909
(151) 23.05.2011
(732) S.C. LENA DECOR S.R.L., Str.

Luceafărului nr. 4, bl. A3, sc. B, ap. 33,
Judeţul Vâlcea, , RAMNICU VALCEA
ROMANIA 

(540)

ofertadelux

  
(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 03919
(151) 23.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

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

(540)

SMIRNOFF

 
(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;
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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
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
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 siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetuluisau
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 sau 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
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produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei 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 a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete

murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
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servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03896
(151) 23.05.2011
(732) S.C. LOTUS CENTER S.A., Str.

Nufărului nr. 30, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

SHOPPINK

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; publicaţii periodice şi
neperiodice; fotografii; papetărie; 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; sondaje de opinie şi studii de piaţă;
culegerea de date într-un fişier central;

informări despre afaceri; organizare de
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare;
servicii de abonare la publicaţii periodice;
locaţia de material publicitar; managementul
afacerilor, inclusiv legat de computerizarea de
date; tratamentul textelor (servicii de editare şi
redactare). 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea, în special: design grafic, prelucrarea
imaginilor, tehnoredactare, servicii pregătitoare
pentru pretipărire; crearea şi dezvoltarea
programelor de calculator, inclusiv crearea,
întreţinerea şi administrarea paginilor web, în
special a portalurilor de ştiri. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03910
(151) 23.05.2011
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

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

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

(540)

CPR ARTROFORTE

(591) Culori revendicate:roşu, verde, albastru
deschis, albastru închis, violet, galben,
alb
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 (531) Clasificare Viena:020919; 270502;
270503; 290115;  

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

5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03911
(151) 23.05.2011
(732) S.C. BANEASA DEVELOPMENTS

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

(540)

BĂNEASA Kids CLUB

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

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

270508; 270511; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Broşură, hârtie, carton.
35 Publicitate; administraţie comercială.
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 03920
(151) 23.05.2011
(732) S.C. GIRICEK ENTERPRISES

S.R.L., Str. Turnu Măgurele nr. 19, bl.
S1, sc. 1, et. 5, ap. 168, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WINGS
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante, baruri, pub-uri, preparate de
alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03898
(151) 23.05.2011
(732) S.C. AUTO NEW BUSINESS

VISION S.R.L., Aleea Hobiţa nr. 6,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

POWER fresh...puterea aromelor !
(531) Clasificare Viena:270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Odorizante auto.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale; import-export odorizante
auto; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr.5/2011/21

(210) M 2011 03888
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

VARA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03889
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr. 162,

MD-2004, CHIŞINĂU REPUBLICA
MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA COTRUTA LEONID,
Str. Vasile Lascăr nr. 182, birou nr. 3,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BUCUREL

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03890
(151) 23.05.2011
(732) BUCURIA S.A., Str. Columna nr.

162 ,  MD-2004,  CHIŞ INĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

FLUIERAŞ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03899
(151) 23.05.2011
(732) S.C. TRADEADS INTERACTIVE

S.R.L., B-dul Pierre de Coubertin nr.
3-5, Office Building, et. 5, Camera 5M
şi 5N, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

Bursa de Publicitate

(591) Culori revendicate:verde (pantone
367C), albastru (pantone 647C), gri
(pantone 425C)

  
(531) Clasificare Viena:010706; 050313;

050314; 260201; 260203; 270501;
290113;  

(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,
crearea şi administrare pagină de internet.
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 03921
(151) 23.05.2011
(732) ZANFIR FLORICA, Str. Pecineaga

nr. 14, bl. 23, sc. 2, ap. 34, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Aţa-n ac Creează! Nu te lasa copleşit de
monotonie...
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(531) Clasificare Viena:090103; 090501;

270508; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; fotografii; papetărie; publicaţii.
35 Publicitate; lucrări de birou; redactare texte
cu caracter publicitar.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive; redactarea textelor, altel
decât cele publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03897
(151) 23.05.2011
(732) S.C. TRADEADS INTERACTIVE

S.R.L., B-dul Pierre de Coubertin nr.
3-5, Office Building, et. 5, Camera 5M
şi 5N, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

Bursa de Reclama

(591) Culori revendicate:verde (pantone
367C), albastru (pantone 647C), gri
(pantone 425C)

  
(531) Clasificare Viena:010706; 050313;

050314; 260201; 260203; 261325;  
(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,
crearea şi administrare pagină de internet.
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 03891
(151) 23.05.2011
(732) FOLEA GEORGETA LILIANA, Str.

Puţul lui Zamfir nr. 5bis, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAMIN EDEN - CENTRU DE
RECUPERARE SI INGRIJIRE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03900
(151) 23.05.2011
(732) S.C. PEMONT S.R.L., Str. Biruinţei

nr. 29, judeţul Alba, , ALBA IULIA
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)

PEMONT
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte ,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie , panglici şi şnururi ;
nasturi, capse , copci; ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
40 Prelucrarea materialelor. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 03901
(151) 23.05.2011
(732) R E N A L O  I N V E S T M E N T S

LIMITED, Perdika 7, Strovolos, PC
2057, , NICOSIA CIPRU 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

Infopensiuni.ro Aproape toate pensiunile
din Romania

(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

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

clase:
35 Publicitate, publicitate on-line şi publicitate
off-line, reclamă, afişe, bannere on-line şi
off-line; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, servicii privind informarea
publicului asupra ofertei de turism, organizare
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,
creare şi administrare pagină de internet.
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 03894
(151) 23.05.2011
(732) GALUSCA CIPRIAN, Str. Mureşana,

nr. 7, bl. 51, sc. A, et. 1, ap. 7, sector 3,
031842, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

RASUCEL
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(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben
pai, galben muştar

  
(531) Clasificare Viena:100301; 100325;

240701; 270502; 270503; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03923
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dekang

  
(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 03924
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Boge Technology

  
(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 ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03925
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E-Lichide Dekang

(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr.5/2011/21

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 03926
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E-Lichide pentru Tigari Electronice

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.
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 03927
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E-Lichide

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială.
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 03928
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Accesorii e-Smoke.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03929
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Vaporizatoare pentru tigari electronice
  
(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 03930
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Atomizatoare pentru tigari electronice
(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 03922
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

e-SMOKE

  
(531) Clasificare Viena:030102; 240119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03931
(151) 24.05.2011
(732) RADUCU TURTOI, Str. Împăratul

Traian nr. 3, bl. 12, sc. A, ap. 30,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) R U X A N D R A  R A L U C A
ARDELEANU, Str. Ion Tuculescu nr.
37, bl. O7, sc. B, ap. 29, sector 3,
031612, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

mim

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03972
(151) 24.05.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd. Theodor

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

(540)

LOGAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03942
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Tigarete Electronice
 
(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 03943
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Tigari Electronice
(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 03974
(151) 24.05.2011
(732) AMO UPPSALA AB, Box 6406, 751

36, UPPSALA SUEDIA 
(740) CABINET ENPORA, Str. George

Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

HEALON ENDOCOAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice şi anume sarea de
sodiu a acidului hialuronic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03932
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Atomizor pentru tigara electronica

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03944
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E-Smoke
  
(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 03962
(151) 24.05.2011
(732) S.C. IVASCO S.R.L., P-ţa Nicolae

Bălcescu nr. 8, bl.B2, sc.E, ap.5, cam
2, judeţul Timiş, , TIMISOARA
ROMANIA 

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

(540)

EcoRhein

  

(531) Clasificare Viena:270501; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
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.
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.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii de maşini şi
utilaje; service auto.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr.5/2011/21

(210) M 2011 03963
(151) 24.05.2011
(732) GRECU MONICA LORENA, Str.

Breaza nr. 7, bl. 22A, sc. 2, ap. 56,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PITICHIM, CHIMIA PENTRU PITICI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03933
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Trabuc electronic

(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 03934
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DSE901

(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 03945
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Geradi International

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03964
(151) 24.05.2011
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr.46, judeţul Harghita,
535300, BORSEC ROMANIA 

(540)

GIUSTO LEMONADE

  
(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; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03965
(151) 24.05.2011
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr.46, judeţul Harghita,
535300, BORSEC ROMANIA 

(540)

GIUSTO LIMONADA

  
(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; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03935
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

eGO Joyetech

  
(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 ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03936
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Joye eGO

  
(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 03952
(151) 24.05.2011
(732) ASOCIATIA PATRONALA

ROMANA DIN INDUSTRIA
LAPTELUI - APRIL, Str. Aviator
Petre Creţu nr. 49, et. 1, ap. 2, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Universul Laptelui

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  

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

16 Revistă cu specific în industria laptelui,
publicaţie lunară, ce cuprinde informaţii
statistici, date, articole de specialitate şi studii.
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 03966
(151) 24.05.2011
(732) OMOTA GABRIEL FLORIN, Str.

Mărăşeşti nr. 15/27, jud. Maramureş,
430382, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

BIROUL DE CONSULTANŢĂ
AGRICOLĂ ŞI INDUSTRIALĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03946
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E-Lichide Boge Technology
  
(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 03937
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Vapori.Ro
(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 03938
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Tigara Electronica

(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 03967
(151) 24.05.2011
(732) JOHNSON & JOHNSON, One

Johnson & Johnson Plaza, 08933, NEW
BRUNSWICK S.U.A. NEW JERSEY

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

(540)

REACTIN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice pentru tratamentul la
reacţii alergice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03939
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sailebao

 
(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 03968
(151) 24.05.2011
(732) OPREA ILIE, Str. Ardeziei nr. 14,

sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Twist Potato

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
maro, roz, bleu, ocru

  
(531) Clasificare Viena:011108; 020503;

051109; 270509; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din

carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială ;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03940
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Etig

 
(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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr.5/2011/21

(210) M 2011 03941
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BioCig

 
(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 03969
(151) 24.05.2011
(732) DRĂGUŢ IULIA, Str. V. Micle nr.

20, bl. M6, sc. D, et. 4, ap. 190, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUPA BANATULUI ÎN
GASTRONOMIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03970
(151) 24.05.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti nr.

65-67, sector 1, 011465, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bijoux Expo - Expozitie de Bijuterii,
Ceasuri, Accesorii

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
închis, albastru închis, auriu, argintiu,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:170217; 170225;

260116; 260305; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03971
(151) 24.05.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

pet show PET SHOW - Expozitie de
animale de companie

(591) Culori revendicate:portocaliu, mov

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030108;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03953
(151) 24.05.2011
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Montant

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

5 Suplimente nutritive pe bază de vitamine,
minerale şi plante (cu scop medical).
30 Suplimente nutritive (cu excepţia celor de
uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03947
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Vapers

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03954
(151) 24.05.2011
(732) S.C. TRAVELAND S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 56, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

SAT DE VACANŢĂ TRAVELAND
POIANA BRAŞOV

  
(531) Clasificare Viena:010302; 020108;

060102; 060104; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, în special servicii de
prepararea alimentelor şi băuturilor pentru
consum, servicii de rezervare a cazării pentru
călători în: hoteluri, staţiuni, pensiuni şi alte
stabilimente care asigură cazare temporară,
servicii de intermediere turistică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03955
(151) 24.05.2011
(732) S.C. BRECKNER AUTOMOTIVE

S.R.L., Str. Tribunul Andreica nr. 5,
judeţul Arad, 310372, ARAD
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALĂ - IONDA, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl.8, ap.50,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BRECKNER GERMANY
AUTOMOTIVE PARTS

(591) Culori revendicate:alb, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260105;

260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Afaceri comerciale; servicii de
import-export; regruparea în avantajul terţilor
a pieselor auto şi accesorii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod (comerţ intern
şi internaţional).
39 Transport; ambalare şi depozitare de piese
auto şi accesorii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03956
(151) 24.05.2011
(732) S.C. LIBRA BANK S.A., Str.

Semilunei nr. 4-6, sector 2, 020797,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

3S LibraPay SECURITATE SUPORT
SIMPLITATE

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:230125; 270711;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03948
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Atomizoare pentru tigari electronice
 (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 03949
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Atomizator pentru tigari electronice
  
(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 ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03950
(151) 24.05.2011
(732) S.C. GERADI INTERNATIONAL

S.R.L., Str. Anghel Alexandru nr. 10,
sector 5, 050373, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Fumigena
 
(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 ş i  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03957
(151) 24.05.2011
(732) S.C. LIBRA BANK S.A., Str.

Semilunei nr. 4-6, sector 2, 020797,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

3S- NOUL STANDARD

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03958
(151) 24.05.2011
(732) S.C. LIBRA BANK S.A., Str.

Semilunei nr. 4-6, sector 2, 020797,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

3S

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:230125; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03959
(151) 24.05.2011
(732) S.C. MAGNUM PRODIMPEX

S.R.L., Bd. Mărăşeşti, nr. 70-72, Hotel
Dalin, corp C, sect. 4, 040256,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EVOLUTION Pub & Restaurant

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03960
(151) 24.05.2011
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

VOCE

(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
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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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 03951
(151) 24.05.2011
(732) S.C. SZORLINE S.R.L. - D, Str.

Crinului nr. 14, ap II/R, Judeţul
Mureş ,  ,  TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CIUPAN CORNEL,
Str. Mestecenilor nr. 6, bl.9E, ap.2,
judeţ Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

SENZORLINE

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Sisteme automate şi echipamente pentru
tratarea informaţiei, calculatoare.
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 03973
(151) 24.05.2011
(732) S.C. ASOCIATIA PENTRU

INVENTICĂ ÎN MECANICĂ
S.R.L., Str. Matei Constantin nr. 45,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

AIM

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
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control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice; distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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. 
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 03993
(151) 25.05.2011
(732) S.C. ADRINIS PROFESSIONAL

S.R.L., Str. Sălciilor nr. 22, bl. 813, sc.
B, ap. 12, et. 3, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

BEST IN TOWN

 
(531) Clasificare Viena:070124; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Revistă.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03994
(151) 25.05.2011
(732) S.C. TELFIB S.R.L., Şos. Pantelimon

nr. 254, bl. 55, ap. 19, sector 2, ,
BUCURTEŞTI 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)

TELFIB

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - CERERI MARCI BOPI nr.5/2011/21

(210) M 2011 03988
(151) 25.05.2011
(732) UNILEVER NV, Weena 455, 3013,

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

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

(540)

SI HARNICI SI DARNICI Cif Domestos

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

  
(531) Clasificare Viena:011509; 070124;

270514; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Detergenţi; preparate şi substanţe, toate
pentru spălat; preparate sub formă de balsam
pentru ţesături (fabric conditioning
preparations); preparate pentru albit; preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
preparate pentru spălatul vaselor; săpunuri;
preparate pentru spălare manuală; preparate
pentru spălarea mâinilor; şerveţele impregnate
cu preparate şi substanţe pentru curăţare şi
lustruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03989
(151) 25.05.2011
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG,

S t i f t s b e r g s t r a s s e  1 ,  7 4 1 6 7 ,
NECKARSULM GERMANIA 

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

(540)

LIDL Alege înţelept

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286 C), roşu (Pantone 199 C), galben
(Pantone 3955 C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270509;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, în măsura îi care sunt incluse în clasa
16, containere (cutii) pentru ambalare fabricate
din hârtie, saci (pungi) pentru ambalare;
produse de imprimerie; material pentru
ambalare fabricat din materiale sintetice, în
măsura în care este inclus în clasa 16, în mod
deosebit manşoane, sacoşe (pungi), folii;
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materiale pentru publicitate (reclamă), şi
anume modele (tipare) pentru reclame (pentru
publicitate).
35 Publicitate (reclamă); marketing (ştiinţa
pieţei); servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la: produse alimentare şi
stimulente, produse sanitare, preparate pentru
spălare şi curăţare, preparate şi produse
cosmetice pentru îngrijirea corpului,
medicamente, bunuri şi ustensile pentru uz
casnic şi pentru bucătărie, produse din
ceramică şi tacâmuri (cuţite), rechizite pentru
birou, articole pentru diverse meserii, articole
decorative, rechizite de papetărie şi rechizite
şcolare (articole pentru şcoală), îmbrăcăminte,
încălţăminte, produse textile, în mod deosebit
articole textile de uz casnic, mercerie, produse
din piele, articole pentru călătorie,
echipamente şi aparate electronice pentru
consumatori, calculatoare, aparate pentru
telecomunicaţii, articole sportive şi jucării,
construcţii, articole de costruit acasă şi
articole de gradină destinate sectoruluiDIY
(sectorului do-it-yourself), maşini, în mod
deosebit maşini şi dispozitive de uz casnic,
mâncare (alimente) pentru animale şi accesorii
pentru animalele de casă (animalele de
companie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03980
(151) 25.05.2011
(732) S.C. MAGAZIN JOCURI S.R.L., Str.

Dealul Fânaţelor nr. 20B, Jud. Cluj,
400646, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap. 5,
Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

4GAMES

  
(531) Clasificare Viena:020501; 270514;

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

clase:
9 Jocuri electronice şi echipamente electronice
pentru jocuri; programe pentru jocuri
electronice; jocuri pe suporturi magnetice şi pe
internet.
28 Jocuri, inclusiv jocuri electronice
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03990
(151) 25.05.2011
(732) MARCU CLAUDIU FLORIN, Str.

Ştefan cel Mare nr. 584, judeţul
Braşov, , GHIMBAV 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)

AQUA MAGICA
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03991
(151) 25.05.2011
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu
Maniu, nr. 341-359, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Scufiţa roşie PIERSICĂ

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, verde, albastru, violet, bej,
maro

  
(531) Clasificare Viena:020503; 050714;

050722; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Băuturi nealcoolice carbogazoase (şampanie
pentru copii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03992
(151) 25.05.2011
(732) S.C. ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE S.R.L., Bd. Iuliu Maniu,
nr. 341-359, sect. 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Scufiţa roşie ZMEURĂ
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(591) Culori revendicate:roşu, roz, galben,
portocaliu, verde, albastru, violet, bej

  
(531) Clasificare Viena:020503; 050708;

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

clase:
32 Băuturi nealcoolice carbogazoase
(şampanie pentru copii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03981
(151) 25.05.2011
(732) MIHOC GABRIEL, Bdul. 2

Grăniceri bl. 7, sc. A, ap. 8, Judeţul
Suceava, 725200, FĂLTICENI
ROMANIA 

(540)

DAQARA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03995
(151) 25.05.2011
(732) SLAVESCU DRAGOS, Str.Vasile

Lascăr nr. 8, et. 2, ap. 11, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CENTRUL DE EXCELENŢĂ DENTAL
PROFILE

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:120109; 120125;

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

clase:
5 Produse farmaceutice, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi mulaje dentare; dezinfectante.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi dinţi artificiali.
44 Servici i  medicale chirurgicale
implantologie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03975
(151) 25.05.2011
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Cimitirului, fn, Sat Podu Oltului,
judeţul Braşov, , COMUNA
HARMAN ROMANIA 

(540)

KG-STOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03982
(151) 25.05.2011
(732) S.C. BERE COMPANY SOLCA

FONDAT 1810 S.R.L., Str. Tomaş
Vodă nr. 4, Jud. Suceava, 725600,
SOLCA ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

SOLCA Bere blondă PRODUS
TRADIŢIONAL ROMÂNESC ORIGINAL
DIN DULCEA BUCOVINĂ

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260118;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03976
(151) 25.05.2011
(732) S.C. NOVA SECURITY SYSTEMS

S.R.L., Str. Trandafirul Roşu, nr. 105,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DISPOSCOPE
 
(531) Clasificare Viena:191325; 260409;

270508; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03977
(151) 25.05.2011
(732) S.C. IHY IZOLI S.R.L., Str.

Tineretului nr. 37, Camera 1, judeţul
Constanţa, , MEDGIDIA ROMANIA

(540)

CLIMACOOL +F50

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;

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

clase:
35 Publicitate şi gestiunea afacerilor
comerciale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03983
(151) 25.05.2011
(732) S.C. BERE COMPANY SOLCA

FONDAT 1810 S.R.L., Str. Tomaş
Vodă nr. 4, Jud. Suceava, 725600,
SOLCA ROMANIA 

(740) S.C. MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., Str. Moldovei nr. 10, bloc
Crinul, sc. A, ap. 28, judeţul Iaşi
PAŞCANI

(540)

SOLCA

  
(531) Clasificare Viena:011521; 260201;

270502;  
(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
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animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03996
(151) 25.05.2011
(732) S.C. BEAUTIFUL LINE S.R.L.,

Bdul. Lascăr Catargiu nr. 16A, parter,
ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Tantzi

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

clase:
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni; saloane de coafură,
cosmetică, băi, estetică chirurgicală,
aromoterapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03997
(151) 25.05.2011
(732) ALBERT-ANI SEBASTIAN, Bd.

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

(540)

LavaStar EXTRA CLASS

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

(531) Clasificare Viena:261301; 270512;
290114;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor fotografice, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei; adeziv
tip aracet.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti; vopsea lavabilă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 1 şi 2 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03984
(151) 25.05.2011
(732) S.C. EOLICA TRANSILVANIA

S.R.L., B-dul. 21 Decembrie 1989, nr.
93, Jud. Cluj, 400604, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

Eolica TRANSILVANIA

(591) Culori revendicate:verde deschis şi gri

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270507;

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

clase:
4 Energie electrică.
40 Producerea de energie electrică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03979
(151) 25.05.2011
(732) S.C. MAGAZIN JOCURI S.R.L.,

Str. Dealul Fânaţelor nr. 20B, Jud.
Cluj, 400646, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

4games

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Jocuri electronice şi echipamente electronice
pentru jocuri; programe pentru jocuri
electronice; jocuri pe suporturi magnetice şi pe
internet.
28 Jocuri, inclusiv jocuri electronice
necuprinse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 04987
(151) 19.02.1999
(732) FIRETRACE LIMITED, Unit 22

Knightsdale Road, IP1 4JJ, IPSWICH
REGATUL UNIT 

(740) EURORESSOURCES S.R.L., Str. Ion
Creangă nr. 4, ap.6 MEDIAŞ

(540)

FIRETRACE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Agenţi de stingere a focului.
9 Echipament şi aparate de stingere a focului,
precum şi piese şi accesorii ale acestora,
dispozitive de detectare a temperaturii,
precum şi piese şi accesorii ale acestora.
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