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CERERI MARCI publicate în BOPI nr 5/2011/saptamana 22
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

01760
26.05.2011 CLUBUL SPORTIV FCM

DOROHOI
FCM 2010 CVD DOROHOI

2 M 2011
01817

31.05.2011 STANISLAV SORIN OVIDIU Monitorul DE CLUJ Ziarul care stă
de vorbă cu oamenii

3 M 2011
03961

26.05.2011 S.C. IVASCO S.R.L. IVASCO

4 M 2011
03998

30.05.2011 PRESACAR VASILE

5 M 2011
03999

26.05.2011 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L.

6 M 2011
04000

26.05.2011 VERBAND FUR
OKOLOGISCHE LAND-UND
ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
(ECOLAND) e. V.

ECOLAND.ro

7 M 2011
04001

26.05.2011 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Mi-s baiatul de la tara

8 M 2011
04002

26.05.2011 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Miss fata de la tara

9 M 2011
04003

26.05.2011 COMAN DANIEL MIHAI GEOB.RO [R]EVOLUTIA IN
RECRUTARE

10 M 2011
04004

26.05.2011 NEI MEDICA ASIST S.R.L. NEI MEDICA ASIST membră a NEI
HOLDING

11 M 2011
04005

26.05.2011 S.C. C & M CORPORATE
BUSINESS S.R.L.

CU LUMEA-N CAP

12 M 2011
04006

26.05.2011 VAILLANT GMBH Saunier Duval Intodeauna alături de
tine

13 M 2011
04007

26.05.2011 VILCEANU DRAGOS Tu cu cine faci imobiliare?

14 M 2011
04008

26.05.2011 S.C. BODY FORM S.R.L. QUICK BODYFORM CHANGE
YOUR LIFE IN 20 MINUTES

15 M 2011
04009

26.05.2011 S.C. SAATCHI & SAATCHI
S.R.L.

BETMAN

16 M 2011
04010

27.05.2011 S.C. SAATCHI & SAATCHI
S.R.L.

B

17 M 2011
04011

26.05.2011 S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L. to dare is to do SOFTELLIGENCE
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18 M 2011
04012

26.05.2011 S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L. OMNI e-nables your business

19 M 2011
04013

26.05.2011 BADULESCU STEFAN
ALEXANDRU

OBSESSION

20 M 2011
04014

26.05.2011 S.C. PUI LA CARBUNE S.R.L. PUI LA CARBUNE

21 M 2011
04015

26.05.2011 BADULESCU STEFAN
ALEXANDRU

ILLUSION

22 M 2011
04016

26.05.2011 BALINT IOSIF HRI GOOD MOOD

23 M 2011
04017

26.05.2011 BALINT IOSIF HRI green base

24 M 2011
04018

26.05.2011 S.C. KOKET S.R.L. HAIDUCUL BUNATATI
MOLDOVENESTI

25 M 2011
04019

26.05.2011 MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC

26 M 2011
04020

26.05.2011 MURESAN CRISTINA OLIVA VERDE

27 M 2011
04021

26.05.2011 S.C. VERSA PULS MEDIA
S.R.L.

FOCUS ON PAIN!

28 M 2011
04022

26.05.2011 S.C. D'ARTEX COMEXIM S.R.L. gladis home design

29 M 2011
04025

26.05.2011 S.C. OLINT COM S.R.L. Fix und Fill adeziv pentru polistiren

30 M 2011
04026

31.05.2011 S.C. M K PAZA SI PROTECTIE
S.R.L.

M.K. PAZA SI PROTECTIE

31 M 2011
04027

26.05.2011 VILCEANU DRAGOS bursadeimobile sistem inteligent de
tranzacţionare imobiliară

32 M 2011
04028

26.05.2011 ANA DEMSOREAN POSH

33 M 2011
04029

26.05.2011 BEIERSDORF AG NIVEA GRIJĂ PENTRU PIELE
PENTRU VIAŢĂ

34 M 2011
04032

27.05.2011 ASOCIATIA SFANTA XENIA MAXCO

35 M 2011
04033

27.05.2011 ASOCIATIA SFANTA XENIA GLOBOX

36 M 2011
04034

27.05.2011 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. LONGEVITA
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37 M 2011
04035

31.05.2011 ASOCIATIA ELITE ART CLUB
UNESCO

SUVENIR DE BUCUREŞTI

38 M 2011
04036

27.05.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. SHOWBIZ REPORT

39 M 2011
04037

27.05.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. PETRECEM K LUMEA

40 M 2011
04039

27.05.2011 LEX CONNECT LOGISTICS
S.R.L.

LEXCONNECT

41 M 2011
04040

27.05.2011 S.C. PRINCIPAL COMPANY
S.A.

CETERA

42 M 2011
04041

27.05.2011 S.C. SOLEXPERT COMPANY
S.R.L.

solexpert soluţii complete de
pardoseli

43 M 2011
04042

27.05.2011 S.C. MILLE MAISTRO S.R.L. CARP PRO

44 M 2011
04043

27.05.2011 S.C. MILLE MAISTRO S.R.L. FORMAX

45 M 2011
04044

27.05.2011 S.C. IDM ACTIV S.R.L. Ivory

46 M 2011
04045

27.05.2011 S.C. LEMN ECOSTRUCTURES
S.R.L.

EkoKit

47 M 2011
04046

27.05.2011 S.C. AMICII MEDIULUI S.R.L. Amicii Mediului TOTUL PENTRU
MEDIU MEDIU PENTRU TOTI

48 M 2011
04047

27.05.2011 BADULESCU AURELIAN CÂRNAŢI TOCAŢI CU BARDA

49 M 2011
04048

30.05.2011 C.V. STARR & CO., INC. STARR COMPANIES

50 M 2011
04049

30.05.2011 AUSTRIA TABAK GMBH DAMES

51 M 2011
04050

30.05.2011 AUSTRIA TABAK GMBH FALK

52 M 2011
04051

30.05.2011 AUSTRIA TABAK GMBH CORSO

53 M 2011
04052

30.05.2011 AUSTRIA TABAK GMBH TAWA

54 M 2011
04053

30.05.2011 S.C. LIFE SECURITY FORS
S.R.L.

LSF

55 M 2011
04054

30.05.2011 CREDIT EUROPE BANK
(ROMANIA) S.A.

Zi de zi
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56 M 2011
04055

30.05.2011 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

PASTILA DE RÂS - MEDICAMENT
FĂRĂ EFECTE SECUNDARE

57 M 2011
04056

30.05.2011 S.C. SEED CONSULTANTS
BRANDING & DESIGN S.R.L.

CEL MAI PROMITATOR BRAND
ROMANESC

58 M 2011
04057

30.05.2011 S.C. EXPO CARM MACELARIE
S.R.L.

EXPO CARM MĂCELĂRIE

59 M 2011
04058

30.05.2011 UNIVERSITATEA DE MEDICINA
SI FARMACIE IULIU
HATIEGANU

eDepCD Software pentru
Dezvoltarea Cercetării Universitare

60 M 2011
04059

30.05.2011 S.C. AGROFOREST
INTERNATIONAL COMPANY
S.R.L.

Tuica de Moraresti Arges Buzdugan

61 M 2011
04060

30.05.2011 FUNDATIA TANDARICA ŞCOALA ELF CLUJ-NAPOCA

62 M 2011
04061

30.05.2011 CASA DE AJUTOR RECIPROC
CAR C.F.R. CLUJ

C.A.R. C.F.R. CLUJ de 50 de ani un
prieten de nadejde!

63 M 2011
04062

30.05.2011 LUNGU GHEORGHE CEAI DE GRANIT

64 M 2011
04063

30.05.2011 PIETE PREST S.A. PIEŢE PREST

65 M 2011
04064

30.05.2011 S.C. BENBAR GRUP S.R.L. Corbeanca Park Home and more

66 M 2011
04065

30.05.2011 S.C. BIONATURA PLUS S.R.L. BIOSTEM

67 M 2011
04067

30.05.2011 S.C. MIDRA 2000 S.R.L. frenetique BY NAUSICA m.

68 M 2011
04068

30.05.2011 ORASUL NAVODARI CORUL ARMONIA

69 M 2011
04070

30.05.2011 CIOCIANU CORNEL IdealMIX PROFESSIONAL
COATINGS

70 M 2011
04071

30.05.2011 S.C. KLIMER SERV S.R.L. KLIMER

71 M 2011
04072

30.05.2011 S.C. EBAL COM S.R.L. LAGOON BLUE

72 M 2011
04073

30.05.2011 S.C. RAMA STAR
INTERNATIONAL S.R.L.

BERGNER

73 M 2011
04074

30.05.2011 S.C. RAMA STAR
INTERNATIONAL S.R.L.

UGG australia
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74 M 2011
04075

30.05.2011 ANA IMEP S.A. IMEP

75 M 2011
04076

30.05.2011 PPF HASCO LEK S.A. Ulgix protecţia ficatului

76 M 2011
04077

30.05.2011 FEDERATIA ROMANA DE
KARTING

FRK

77 M 2011
04078

30.05.2011 S.C. SKAT KART COMPETITII
S.R.L.

SKAT KART COMPETITII

78 M 2011
04079

30.05.2011 S.C. BMF PHARM S.R.L. VICEBROL

79 M 2011
04080

30.05.2011 S.C. PRIMATECH S.R.L. HAIDUC

80 M 2011
04081

30.05.2011 PANAITESCU MIHAELA
CARMEN

PROGRESUL ziarul oamenilor de
ispravă

81 M 2011
04082

30.05.2011 PANAITESCU MIHAELA
CARMEN

PROGRESUL ROMÂNESC

82 M 2011
04083

30.05.2011 S.C. EXPERT ROINVEST S.R.L. THE BANK CAFE & RESTAURANT

83 M 2011
04084

30.05.2011 S.C. POLICOLOR S.A. COROANA

84 M 2011
04086

30.05.2011 S.C. EUROGRIG S.R.L. COMUNA MARKET

85 M 2011
04087

31.05.2011 S.C. SICERAM S.A. SICERAM . . . fondat în 1907

86 M 2011
04088

31.05.2011 JTI Sweden AB LEEK

87 M 2011
04089

31.05.2011 JTI Sweden AB HOBSON

88 M 2011
04090

31.05.2011 S.C. LEE WHITE
MANAGEMENT CONSULTING
S.R.L.

reparatorul.ro

89 M 2011
04091

31.05.2011 AUSTRIA TABAK GmbH HOBBY

90 M 2011
04092

31.05.2011 AUSTRIA TABAK GmbH TREND

91 M 2011
04093

31.05.2011 S.C. ED ENGINEERING IMPEX
S.R.L.

ED ENGINEERING ELECTRIC
DISTRIBUTION ENGINEERING

92 M 2011
04094

31.05.2011 S.C. ED ENGINEERING IMPEX
S.R.L.

ED
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93 M 2011
04095

31.05.2011 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 Lumina Dimineţii

94 M 2011
04096

31.05.2011 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 Bună Dispoziţie

95 M 2011
04097

31.05.2011 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 După-amiază de Vis

96 M 2011
04098

31.05.2011 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 O Lume de Sănătate

97 M 2011
04099

31.05.2011 S.C. LABORATOARELE FARES
BIO VITAL S.R.L.

fares 1929 1001 de Seri

98 M 2011
04100

31.05.2011 S.C. SISTEMATIC COM S.R.L. STARK Ohne Kompromisse

99 M 2011
04101

31.05.2011 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. REGASIREA

100 M 2011
04102

31.05.2011 S.C. RENAISSANCE
FINANCING S.R.L.

RENAISSANCE FINANCING
Financial Advisory

101 M 2011
04103

31.05.2011 POROCH GEORGIANA LIVIA ETIQUETTE

102 M 2011
04104

31.05.2011 S.C. BIHOR MEDIA S.R.L. GAZETA DE VEST

103 M 2011
04105

31.05.2011 SERBAN SEBASTIAN HUIDU CRONICA CÂRCOTAŞILOR

104 M 2011
04106

31.05.2011 SERBAN SEBASTIAN HUIDU CÂRCOTAŞ

105 M 2011
04107

31.05.2011 SERBAN SEBASTIAN HUIDU CRONICA

106 M 2011
04108

31.05.2011 COSTACHE IONUT BOGDAN ...un zâmbet asigurat!

107 M 2011
04109

31.05.2011 COSTACHE IONUT BOGDAN CLINICA DENTARA DR.
COSTACHE ...un zâmbet asigurat!

108 M 2011
04110

31.05.2011 COSTACHE IONUT BOGDAN DENTAL INSURANCE DR.
COSTACHE & PARTNERS ...un
zâmbet asigurat!

109 M 2011
04111

31.05.2011 S.C. HORNBACH CENTRALA
S.R.L.

HORNBACH Mereu găseşti câte
ceva de făcut!

110 M 2011
04112

31.05.2011 S.C. HORNBACH CENTRALA
S.R.L.

HORNBACH NR. 1 ÎN PROIECTE
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111 M 2011
04113

31.05.2011 S.C. HORNBACH CENTRALA
S.R.L.

Batem palma: Mereu preţuri mici.
Garantat! HORNBACH Mereu
găseşti câte ceva de făcut!

112 M 2011
04114

31.05.2011 S.C. HORNBACH CENTRALA
S.R.L.

HORNBACH LUMEA
PROIECTELOR Construcţii Renovări
Grădină

113 M 2011
04115

31.05.2011 MAYER BROWN
DEUTSCHLAND S.R.L.

MAYER BRAUN

114 M 2011
04116

31.05.2011 MAYER BRAUN
DEUTSCHLAND S.R.L.

MAYER BRAUN

115 M 2011
04117

31.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN ASTRA

116 M 2011
04118

31.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN APA NOVA

117 M 2011
04119

31.05.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN BETTY ICE

118 M 2011
04120

31.05.2011 S.C. GLOWING BYTES S.R.L. Best Speed Network

119 M 2011
04121

31.05.2011 S.C. NEFERTITI HAIR STYLE
S.R.L.

NEFERTYTI NEFERTARI

120 M 2011
04122

31.05.2011 PETCU MARIAN APĂ DE FAŢĂ FARMACIA

121 M 2011
04123

01.06.2011 ZAMBON CLAUDIO PLURYSIM

122 M 2011
04124

01.06.2011 CABINET DE AVOCAT PETRUT
CIOBANU

PC Petruţ Ciobanu CABINET DE
AVOCAT

123 M 2011
04125

01.06.2011 PETCU GHEORGHE Mami-Ciorbita suculenta

124 M 2011
04126

01.06.2011 S.C. HELIOS PHARM S.R.L. ef ECONOFARM

125 M 2011
04127

01.06.2011 PETER GEZA MEDVAIA

126 M 2011
04128

01.06.2011 COZMAN IOANA STEFANIA RIJFF Romania International Jewish
Film Festival

127 M 2011
04129

01.06.2011 SFINTES IMPEX S.R.L. SNG

128 M 2011
04131

01.06.2011 S.C. IB CARGO S.R.L. IB Cargo Your Freight, Our job
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129 M 2011
04132

01.06.2011 S.C. KALPO S.R.L. Slim Bar

130 M 2011
04133

01.06.2011 S.C. KLAF SERV S.R.L. KLAF

131 M 2011
04134

01.06.2011 S.C. PRO SECURITY PLUS AG
S.R.L.

PRO SECURITY PLUS AG

132 M 2011
04135

01.06.2011 S.C. CLUJANA S.A. clujana

133 M 2011
04137

01.06.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

AF.RO

134 M 2011
04138

01.06.2011 S.C. ROSIAN EXPRESS S.R.L.

135 M 2011
04139

01.06.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

ADEVARUL FINANCIAR

136 M 2011
04140

01.06.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

AF

137 M 2011
04141

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. TILLI

138 M 2011
04142

01.06.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

CLICK extra Sănătate

139 M 2011
04143

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. AMAGA

140 M 2011
04144

01.06.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

DILEMA VECHE

141 M 2011
04145

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. TENOK

142 M 2011
04146

01.06.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

adevărul shop www.adevarulshop.ro

143 M 2011
04147

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. NUNIPU

144 M 2011
04148

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. SHANG'LI

145 M 2011
04149

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. FULGA Aventura spaţială

146 M 2011
04150

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. FULGA

147 M 2011
04151

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. MISIDU

148 M 2011
04152

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. JIMMY
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149 M 2011
04153

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. PENK

150 M 2011
04154

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. KAAF

151 M 2011
04155

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. OGHI

152 M 2011
04156

01.06.2011 S.C. ALBALACT S.A. baby alien

153 M 2011
04157

01.06.2011 GENERAL CORLOU 688 S.R.L. Contient beaucoup d'amour

154 M 2011
04158

01.06.2011 GENERAL CORLOU 688 S.R.L. Tresavory Authentic Vietnamese
Cuisine

155 M 2011
04159

01.06.2011 CONTA ELASTIK URUNLER
SANAYI VE TIGARET ANONIM
SIRKETI

CONTA

156 M 2011
04160

01.06.2011 S.C. DENIS S.R.L. DENIS

157 M 2011
04161

01.06.2011 POPESCU SORIN VASILE RUNNING QUEEN

158 M 2011
04162

01.06.2011 ASOCIATIA ARTLABS Transilvania Calling

159 M 2011
04163

01.06.2011 S.C. GIFY WORKSHOP S.R.L. g Gify Workshop
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(210) M 2011 01760
(151) 26.05.2011
(732) CLUBUL SPORTIV FCM

DOROHOI, Str. Ion Pilat nr. 18, Jud.
Botoşani, , DOROHOI ROMANIA 

(540)

FCM 2010 CVD DOROHOI

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:240113; 240115;

241313; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive; activităţi ale bazelor
sportive; activităţi ale cluburilor sportive;
activităţi ale centrelor de fitness.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 01817
(151) 31.05.2011
(732) STANISLAV SORIN OVIDIU, Str.

Lungă nr. 62, sc. A, et. 4, ap. 13, jud.
Sibiu, 550107, SIBIU ROMANIA 

(540)

Monitorul DE CLUJ Ziarul care stă de
vorbă cu oamenii

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 03961
(151) 26.05.2011
(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)

IVASCO

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de consultanţă în marketing
şi management; organizarea de târguri şi
expoziţii cu caracter comercial.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii de maşini şi
utilaje; service auto.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04004
(151) 26.05.2011
(732) NEI MEDICA ASIST S.R.L., Str.

Mihai Eminescu nr. 185, bl. 31B, sc.
B, et. 8, ap. 48, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEI MEDICA ASIST membră a NEI
HOLDING
(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb,

negru

  
(531) Clasificare Viena:050520; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03998
(151) 30.05.2011
(732) PRESACAR VASILE, Str. Ştefan cel

Mare nr. 24, judeţul Suceava, ,
RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)
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(591) Culori revendicate:auriu, albastru,
roşu, verde

(531) Clasificare Viena:051304; 241314;
241322; 290114;  

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

20 Produse din lemn, produse pentru servicii
funerare: sicrie simple, sicrie cu îmbrăcăminte
pe exterior de diferite culori şi diferite
materiale.
35 Gestionarea afacerilor comerciale;
import-export.
39 Transport funerar intern-extern.
44 Servicii de igienă în cadrul serviciilor
funerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 03999
(151) 26.05.2011
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04011
(151) 26.05.2011
(732) S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 61,
et. 3, camera 34, Electomagnetica
Business Park, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

to dare is to do SOFTELLIGENCE

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 04005
(151) 26.05.2011
(732) S.C. C & M CORPORATE

BUSINESS S.R.L., Calea Moşilor
213, bl. A, sc. 2, et. 5, ap. 102, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CU LUMEA-N CAP

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Difuzarea de divertisment televizat.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii;
organizarea de excursii; vizite la obiective
turistice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04012
(151) 26.05.2011
(732) S.C. SOFTELLIGENCE S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 61,
et. 3, camera 34, Electomagnetica
Business Park, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OMNI e-nables your business

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 04018
(151) 26.05.2011
(732) S.C. KOKET S.R.L., Str. Gheorghe

Doja nr 17C, Moara Grecilor, judeţul
Vaslui, , VASLUI ROMANIA 

(540)

HAIDUCUL BUNATATI
MOLDOVENESTI
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(591) Culori revendicate:roşu, negru, verde,
auriu

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat,concentrate de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (constituire baze de date); lanţ de
magazine; import - export. 
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri - distribuţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04013
(151) 26.05.2011
(732) B A D U L E S C U  S T E F A N

ALEXANDRU, Str. Dr. Carol Davila
nr. 2A, bl. EC, sc. A. ap. 63, Judeţul
Argeş, 110321, PITEŞTI ROMANIA

(540)

OBSESSION

  
(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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04014
(151) 26.05.2011
(732) S.C. PUI LA CARBUNE S.R.L., Str.

Nufărului bl. 1, sc. 3, parter, ap. 2,
J u d e ţ u l  G o r j ,  2 1 5 1 0 0 ,
BUMBEŞTI-JIU ROMANIA 

(540)

PUI LA CARBUNE

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030725;

090110;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (restaurante cu servire
rapidă, snack-baruri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04015
(151) 26.05.2011
(732) B A D U L E S C U  S T E F A N

ALEXANDRU, Str. Dr. Carol Davila
nr. 2A, bl. EC, sc. A. ap. 63, Judeţul
Argeş, 110321, PITEŞTI ROMANIA

(540)

ILLUSION

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04019
(151) 26.05.2011
(732) MUNICIPIUL MIERCUREA

CIUC, Pţa. Cetăţii nr. 1, Judeţul
Harghita, 530110, MIERCUREA
CIUC ROMANIA 

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

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:020901; 050519;

290115;  
(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
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excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04000
(151) 26.05.2011
(732) VERBAND FUR OKOLOGISCHE

L A N D - U N D
ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
(ECOLAND) e. V., Haller Strasse 20,
74549,  WOLPERTSHAUSEN
GERMANIA 

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

(540)

ECOLAND.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie; produse din hârtie
şi carton, incluse în clasa 16; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
35 Servicii de marketing pentru produse şi
servicii, folosind toate tipurile de media;
servicii de consultanţă pentru promovarea
reducerilor la preţul produselor, incluse în

clasa 35; servicii de marketing pentru produse
şi servicii, în special prin presa şi relaţii
publice, prin publicitate şi prin toate tipurile
de media cât şi prin aranjarea şi desfăşurarea
de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale şi
de publicitate; participarea în târguri în scopul
promovării reducerilor la preţul produselor;
furnizarea de spaţiu de publicitate pe internet;
promovarea de reduceri către terţi; gestiunea
afacerilor comerciale în legătură cu
administrarea calităţii.
41 Publicarea şi editarea produselor de
imprimerie şi publicaţiilor; activităţi culturale,
în special activităţi culturale pentru
promovarea reducerilor la preţul produselor;
aranjarea şi desfăşurarea de congrese şi
conferinţe în scopuri comerciale şi de
publicitate; organizarea, aranjarea şi
desfăşurarea de târguri, expoziţii, congrese,
simpozioane şi conferinţe, în scopuri culturale
şi educaţionale; aranjarea şi desfăşurarea de
seminarii şi ateliere; furnizarea de instruire;
divertisment.
42 Crearea de instrucţiuni pentru activităţile
de fermă organică şi pentru producerea de
produse ecologice; testarea, gestiunea şi
asigurarea calităţii; emiterea de certificate de
calitate pentru companii; crearea de
instrucţiuni de muncă şi manuale; audit şi
certificare în domeniul gestiunii calităţii;
documentarea calităţii; consultanţă oferită
companiilor în domeniul activităţilor de fermă
organică, în domeniul producţiei, asigurării
calităţii şi distribuţiei de produse ecologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04025
(151) 26.05.2011
(732) S.C. OLINT COM S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr 64, judeţul Suceava,
725400, SUCEAVA ROMANIA 

(540)

Fix und Fill adeziv pentru polistiren
(591) Culori revendicate:bleumarin închis
 (531) Clasificare Viena:270509; 270515;

290111;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04020
(151) 26.05.2011
(732) MURESAN CRISTINA, Str. Anatole

France nr. 9, judeţul Bihor, 410474,
ORADEA ROMANIA 

(540)

OLIVA VERDE

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

40 Colectare deşeuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04006
(151) 26.05.2011
(732) VAILLANT GMBH, Berghauser

Strasse 40, D-42859, REMSCHEID
GERMANIA 

(740) S.C. NOWAPATENT S.R.L., Str.
Lotru nr. 4, bl. 92C, ap. 1 MEDIAŞ

(540)

Saunier Duval Intodeauna alături de tine

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:030724; 270501;

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

clase:
9 Aparat şi instalaţii pentru generarea de
electricitate, adică pile de combustie; aparate
de control, măsurare şi reglare fizică, electrică
şi electronică incluse în clasa 9, în special
pentru dispozitive electrice sau acţionate cu
gaz de încălzire, gătire, refrigerare, uscare,
ventilare şi de furnizare a apei, încălzitoare de
apă, în special încălzitoare cu flux interior de
apă, boilere cu acumulare, dispozitive
combinate de încălzire centrală sau
încălzitoare cu apă industrială, boilere,
arzătoare şi acumulatoare de căldură; aparate
şi instrumente pentru conducerea, comutarea,
transformarea, stocarea, reglarea sau controlul
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electricităţii; invertoare; componente pentru
construcţia instalaţiilor de generare combinată
de căldură şi electricitate, adică pile de
combustie.
11 Aparat de aprindere, încălzire, generare de
aburi, gătire, refrigerare, uscare, ventilare şi
furnizare a apei; încălzitoare de apă, instalaţii
solare (aparat de încălzire), boilere şi
arzătoare; aparat şi instalaţii de generare a
electricităţii, adică echipamente pentru
generarea combinată de căldură şi
electricitate; componente pentru realizarea
instalaţiilor de generare combinată de căldură
şi electricitate, adică pompe de căldură,
echipamente pentru generarea combinată de
căldură şi electricitate, aparate de încălzire cu
pile de combustie.
42 Asistenţă tehnică, în special pentru
dezvoltarea, planificarea, construcţia şi
monitorizarea producţiei şi asamblării,
consultanţă tehnică cu privire la aparatele
asociate tehnologiei de încălzire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04016
(151) 26.05.2011
(732) BALINT IOSIF, Str. Viitorului nr. 5,

Judeţul Mureş, , SAT SÎNCRAIU DE
MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

HRI GOOD MOOD

(591) Culori revendicate:galben (pantone
458 C), verde (pantone 347 C), alb

  
(531) Clasificare Viena:250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, medicamente pentru
uz uman; suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04001
(151) 26.05.2011
(732) S.C. SBS BROADCASTING

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

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

(540)

Mi-s baiatul de la tara

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hartie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee;
ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
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televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio şi de televiziune; exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04021
(151) 26.05.2011
(732) S.C. VERSA PULS MEDIA S.R.L.,

Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FOCUS ON PAIN!

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
vişiniu

(531) Clasificare Viena:241314; 260201;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04002
(151) 26.05.2011
(732) S.C. SBS BROADCASTING

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

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

(540)

Miss fata de la tara

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hartie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee;
ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercialală; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi

televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni şi
radio şi de televiziune; exploatarea
p u b l i c a ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04007
(151) 26.05.2011
(732) VILCEANU DRAGOS, Str.

Gheorghe Dumitrescu Bumbeşti nr.
10, Jud. Gorj, , BUMBEŞTI
ROMANIA 

(540)

Tu cu cine faci imobiliare?
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04017
(151) 26.05.2011
(732) BALINT IOSIF, Str. Viitorului nr. 5,

Judeţul Mureş, , SAT SÎNCRAIU DE
MUREŞ ROMANIA 

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

(540)

HRI green base

(591) Culori revendicate:maro (pantone 476
C), verde (pantone 7489 C) nisipiu
(pantone 454 C)

  

(531) Clasificare Viena:051111; 260201;
270501; 290113;  

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

5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04022
(151) 26.05.2011
(732) S.C. D'ARTEX COMEXIM S.R.L.,

Str. Calea 13 Septembrie nr. 185,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

gladis home design

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260201;

260205; 290104;  
(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 04003
(151) 26.05.2011
(732) COMAN DANIEL MIHAI, Str.

Gheorghe Ştefan nr. 13, sector 1,
013881, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEOB.RO [R]EVOLUTIA IN
RECRUTARE

  
(531) Clasificare Viena:020914; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04026
(151) 31.05.2011
(732) S.C. M K PAZA SI PROTECTIE

S.R.L., Str. Libertăţii F.N., cam. 2,
jud .  Constan ţa ,  ,  MIHAIL
KOGĂLNICEANU ROMANIA 

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

(540)

M.K. PAZA SI PROTECTIE

(591) Culori revendicate:vişiniu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 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 04008
(151) 26.05.2011
(732) S.C. BODY FORM S.R.L., Aleea

Nuferilor nr. 2, Jud. Ilfov, , SILIŞTEA
SNAGOVULUI ROMANIA 

(540)

QUICK BODYFORM CHANGE YOUR
LIFE IN 20 MINUTES

  
(531) Clasificare Viena:170109; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate de uz medical pentru exerciţii de
întreţinere a corpului, corsete abdominale,
croşete de uz medical.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; articole
de birou; materiale de instruire sau
învăţământ.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, costume de
gimnastică şi sport.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, club de sănătate
(repunere în formă fizică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04009
(151) 26.05.2011
(732) S.C. SAATCHI & SAATCHI S.R.L.,

Calea Şerban Vodă nr. 133, clădirea
D-E, parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BETMAN
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04010
(151) 27.05.2011
(732) S.C. SAATCHI & SAATCHI S.R.L.,

Calea Şerban Vodă nr. 133, clădirea
D-E, parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

B
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(591) Culori revendicate:galben-auriu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270521;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04027
(151) 26.05.2011
(732) VILCEANU DRAGOS, Str.

Gheorghe Dumitrescu Bumbeşti nr.
10, Jud. Gorj, , BUMBEŞTI
ROMANIA 

(540)

bursadeimobile sistem inteligent de
tranzacţionare imobiliară

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -CERERI MARCI BOPI nr. 5/2011/22

(210) M 2011 04028
(151) 26.05.2011
(732) ANA DEMSOREAN, Str. Vasile

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

(540)

POSH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Almanahuri, broşuri, buletine de ştiri, cărţi,
publicaţii, reviste, ziare.
35 Prelucrare texte, redactare texte publicitare,
revista presei, publicitate.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Publicare online, publicare cărţi, redactare
texte altele decât cele publicitare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice precum şi
servicii de cercetare şi creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04029
(151) 26.05.2011
(732) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48,

20253, HAMBURG 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)

NIVEA GRIJĂ PENTRU PIELE
PENTRU VIAŢĂ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04045
(151) 27.05.2011
(732) S.C. LEMN ECOSTRUCTURES

S.R.L., Sat Bijghir nr. 735, Judeţul
Bacău, , COMUNA BUHOCI
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)

EkoKit

(591) Culori revendicate:verde (pantone 381
C)

(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici,sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04032
(151) 27.05.2011
(732) ASOCIATIA SFANTA XENIA, Şos.

Olteniţei nr. 181, judeţul Ilfov, ,
POPESTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

MAXCO

  
(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.
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 04042
(151) 27.05.2011
(732) S.C. MILLE MAISTRO S.R.L., Str.

22 Decembrie 1989 nr. 137, judeţul
Sălaj, , ZALĂU ROMANIA 

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

(540)

CARP PRO

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270519;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04033
(151) 27.05.2011
(732) ASOCIATIA SFANTA XENIA, Şos.

Olteniţei nr. 181, judeţul Ilfov, ,
POPESTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04043
(151) 27.05.2011
(732) S.C. MILLE MAISTRO S.R.L., Str.

22 Decembrie 1989 nr. 137, judeţul
Sălaj, , ZALĂU ROMANIA 

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

(540)

FORMAX

 (531) Clasificare Viena:270502;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04046
(151) 27.05.2011
(732) S.C. AMICII MEDIULUI S.R.L.,

Str. Nicolae Sebe nr. 5, bl. S24, sc. 1,
et. 2, ap. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Amicii Mediului TOTUL PENTRU
MEDIU MEDIU PENTRU TOTI
(591) Culori revendicate:maron, galben, bej,

verde
(531) Clasificare Viena:020914; 050105;

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

clase:
37 Servicii de construcţii şi reparaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04039
(151) 27.05.2011
(732) LEX CONNECT LOGISTICS

S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 30,
Jud. Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

LEXCONNECT

(591) Culori revendicate:albasatru,
bleumarin, negru

(531) Clasificare Viena:270504; 270506;
270508; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04040
(151) 27.05.2011
(732) S.C. PRINCIPAL COMPANY S.A.,

Sat Posta Câlnău, clădirea C9, camera
7, Jud. Buzău, , COMUNA POSTA
CÂLNĂU ROMANIA 

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

(540)

CETERA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04047
(151) 27.05.2011
(732) BADULESCU AURELIAN, Şos.

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

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

(540)

CÂRNAŢI TOCAŢI CU BARDA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04044
(151) 27.05.2011
(732) S.C. IDM ACTIV S.R.L., Str.

Olteţului nr. 7, Camera 1-2, judeţul
Buzău, , BUZAU ROMANIA 

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

(540)

Ivory

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, în special
produse de ocazie.
35 Publicitate;conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04041
(151) 27.05.2011
(732) S.C. SOLEXPERT COMPANY

S.R.L., Şos. Ploieşti - Târgovişte, Km.
8, Corpul C 11, Judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

solexpert soluţii complete de pardoseli

(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:071505; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
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27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04034
(151) 27.05.2011
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr.21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LONGEVITA

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260418;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
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
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flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod; operaţiuni de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04036
(151) 27.05.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

SHOWBIZ REPORT

  
(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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04037
(151) 27.05.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A., Str.

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

(540)

PETRECEM K LUMEA

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

(531) Clasificare Viena:270504; 270506;
270515; 290115;  

(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
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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. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04035
(151) 31.05.2011
(732) ASOCIATIA ELITE ART CLUB

UNESCO, Str. Valea Cascadelor nr.
4, sector 6, 061513, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

SUVENIR DE BUCUREŞTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04081
(151) 30.05.2011
(732) P A N A I T E S C U  M I H A E L A

CARMEN, Str. Lt. Sachelarie
Visarion nr. 19, bl. 466, sc. A, et. 7,
ap. 44, sector 2, 021692, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROGRESUL ziarul oamenilor de
ispravă

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
16 Publicaţii; ziare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; redactare; tehnoredactare; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04082
(151) 30.05.2011
(732) P A N A I T E S C U  M I H A E L A

CARMEN, Str. Lt. Sachelarie
Visarion nr. 19, bl. 466, sc. A, et. 7,
ap. 44, sector 2, 021692, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PROGRESUL ROMÂNESC
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

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

clase:
16 Publicaţii; ziare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; redactare; tehnoredactare; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04079
(151) 30.05.2011
(732) S.C. BMF PHARM S.R.L., Calea

Călăraşilor nr.178, bl.60, sc.1, et.3,
ap.14, , BUCURESTI 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)

VICEBROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice: medicamente,
dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi pentru igienă, preparatele
auxiliare pentru uz medical; preparate
veterinare; alimente dietetice şi substanţe
dietetice de uz medical; preparate sanitare,
materiale pentru pansamente, plasturi,
prosoape sanitare; alimente pentru sugari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04080
(151) 30.05.2011
(732) S.C. PRIMATECH S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 29, judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
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)

HAIDUC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru control,
măsurare, semnalizare şi verificare pentru
gaze, echipamente şi instalaţii pentru
distribuţia gazelor naturale: amortizoare de
zgomot pentru gaze, regulatoare de presiune
pentru gaze, supape de blocare, supape de
descărcare pentru gaze, filtre de gaze,
separatoare, alte componente pentru filtrare şi
separarea gazelor naturale, amortizoare de
zgomot pentru gaze, detectoare de gaze;
aparate de măsură şi control pentru controlul
etanşeităţii conductelor de gaz, piese şi
accesorii pentru dispozitivele menţionate mai
sus.
11 Accesorii de reglaj, verificare şi siguranţă
pentru conducte de gaz şi pentru aparate de
gaz; aparate şi instalaţii de ardere a gazelor
încălzitoare pentru gaze, arzătoare pentru
gaze, supape de blocare pentru gaze, supape
de descărcare pentru gaze, filtre separatoare,
condensatoare de gaz, aparate de monitorizare
a fluxului de gaz (supape de gaz); aparate de
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purificare a gazului şi epuratoare de gaze
(piese ale instalaţiilor de gaz); mufe pentru
arzătoare cu gaz; bobine (piese ale instalaţiilor
de gaz).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04063
(151) 30.05.2011
(732) PIETE PREST S.A., Str. Emil

Avramescu nr. 3, judeţul Vâlcea, ,
RM. VÂLCEA ROMANIA 

(540)

PIEŢE PREST

(591) Culori revendicate:verde, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

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

clase:
37 Curăţarea drumurilor, întreţinerea
piscinelor.
39 Livrare flori, servicii de parcare şi parcare
cu plată.
44 Îngrijire animale, curăţarea arborilor,
întreţinere peluze.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04048
(151) 30.05.2011
(732) C.V. STARR & CO., INC., 399 Park

Avenue, 8th Floor, 10022, NEW
YORK S.U.A. NY

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

(540)

STARR COMPANIES

(300) Prioritate invocată:
 /04.01.2011/US
  
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
comerciale; afaceri imobiliare şi în special
servicii de subscriere a poliţelor de asigurare
pentru proprietate; servicii de subscriere a
poliţelor de asigurare pentru daune; servicii de
subscriere a poliţelor de asigurare împotriva
exceselor; servicii de subscriere a poliţelor de
asigurare pentru aviaţie; servicii de agenţie de
asigurare proprietăţi; servicii de subscriere a
poliţelor de asigurare de viaţă; servicii de
subscriere a poliţelor de asigurare împotriva
accidentelor; servicii de subscriere a poliţelor
de asigurare de sănătate; servicii de subscriere
a poliţelor de asigurare pentru domeniul
serviciilor de alimentaţie; servicii de
subscriere a poliţelor de asigurare în domeniul
restaurantelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04083
(151) 30.05.2011
(732) S.C. EXPERT ROINVEST S.R.L.,

Str. Ing. Gheorghe Balş nr. 3, ap. 4,
sector 1, 011889, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE BANK CAFE & RESTAURANT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04049
(151) 30.05.2011
(732) AUSTRIA TABAK GMBH,

Koppstrabe 116, A-1160, WIEN
AUSTRIA 

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

(540)

DAMES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus; ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat

vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicinale sau
curative; tutun pentru prizat; articole pentru
fumători incluse în clasa 34; hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04064
(151) 30.05.2011
(732) S.C. BENBAR GRUP S.R.L., Str.

Vulturilor nr. 98 A, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Corbeanca Park Home and more

(591) Culori revendicate:verde (pantone
356C), negru

  
(531) Clasificare Viena:140502; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04065
(151) 30.05.2011
(732) S.C. BIONATURA PLUS S.R.L.,

Str. Dimitrie Grozdea nr. 2, bl. 75, sc.
1, ap. 2, sector 2, 023308,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04050
(151) 30.05.2011
(732) AUSTRIA TABAK GMBH,

Koppstrabe 116, A-1160, WIEN
AUSTRIA 

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

(540)

FALK

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

34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus; ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicinale sau
curative; tutun pentru prizat; articole pentru
fumători incluse în clasa 34; hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04051
(151) 30.05.2011
(732) AUSTRIA TABAK GMBH,

Koppstrabe 116, A-1160, WIEN
AUSTRIA 

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

(540)

CORSO

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus; ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicinale sau
curative; tutun pentru prizat; articole pentru
fumători incluse în clasa 34; hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04056
(151) 30.05.2011
(732) S.C. SEED CONSULTANTS

BRANDING & DESIGN S.R.L.,
B-dul Ficusului nr. 44A, et. 3, corp A,
camera 16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CEL MAI PROMITATOR BRAND
ROMANESC
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Produse de imprimerie şi topografie;
publicaţii (ziare şi reviste cu sau fără caracter
de periodice); articole de birou, materiale
publicitare.
35 Publicitate; cercetări şi evaluări în
domeniul afacerilor; 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; consultanţă în domeniul
mass-media.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de calatorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04052
(151) 30.05.2011
(732) AUSTRIA TABAK GMBH,

Koppstrabe 116, A-1160, WIEN
AUSTRIA 

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

(540)

TAWA

  

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

34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat, snus; ţigarete;
substanţe pentru fumat vândute separat sau
amestecate cu tutun, niciuna pentru scopuri
medicinale sau curative; tutun pentru prizat;
articole pentru fumători incluse în clasa 34;
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi
chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04053
(151) 30.05.2011
(732) S.C. LIFE SECURITY FORS

S.R.L., Str. Ipsilanti Voievod nr. 30,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LSF

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04057
(151) 30.05.2011
(732) S.C. EXPO CARM MACELARIE

S.R.L., Str. 1 Decembrie 1918, nr. 38,
bl. G7, sc. A, ap. 12, Jud. Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(540)

EXPO CARM MĂCELĂRIE
(591) Culori revendicate:roşu închis, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
29 Produse şi preparare din carne, peşte, lapte
şi derivate ale acestora.
43 Alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04054
(151) 30.05.2011
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) S.A., Bdul. Timişoara
nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Zi de zi

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04055
(151) 30.05.2011
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

(540)

PASTILA DE RÂS - MEDICAMENT
FĂRĂ EFECTE SECUNDARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04058
(151) 30.05.2011
(732) UNIVERSITATEA DE MEDICINA

S I  F A R M A C I E  I U L I U
HATIEGANU, Str. Emil Isac nr. 13,
Jud. Cluj, 400034, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

eDepCD Software pentru Dezvoltarea
Cercetării Universitare

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
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 04084
(151) 30.05.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

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

(540)

COROANA

  
(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/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 pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; adezivi,
materiale pentru artişti; pensule.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04059
(151) 30.05.2011
(732) S . C .  A G R O F O R E S T

INTERNATIONAL COMPANY
S.R.L., Nr. 202, Jud. Argeş, 117495,
COMUNA MORĂREŞTI ROMANIA

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

(540)

Tuica de Moraresti Arges Buzdugan

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

  
(531) Clasificare Viena:020104; 061905;

061909; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04086
(151) 30.05.2011
(732) S.C. EUROGRIG S.R.L., nr. 266 F,

Localitatea Unirea, Judeţul Bistriţa
Năsăud, 420005, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

COMUNA MARKET

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04067
(151) 30.05.2011
(732) S.C. MIDRA 2000 S.R.L., Str. M.

Kogălniceanu nr. 2, bl. F4, et. 2, ap.
38, judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

frenetique BY NAUSICA m.
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(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04060
(151) 30.05.2011
(732) FUNDATIA TANDARICA, Str.

Republicii, nr. 30, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

ŞCOALA ELF CLUJ-NAPOCA

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030724; 200702;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care

servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04068
(151) 30.05.2011
(732) ORASUL NAVODARI, Str.

Dobrogei nr. 1, judeţul Constanţa,
905700, NĂVODARI ROMANIA 

(540)

CORUL ARMONIA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04061
(151) 30.05.2011
(732) CASA DE AJUTOR RECIPROC

CAR C.F.R. CLUJ, B-dul 21
Decembrie 1989, nr. 149, Jud. Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
Dorobanţilor nr.3, et.3, ap.9, judeţ Cluj
CLUJ NAPOCA

(540)

C.A.R. C.F.R. CLUJ de 50 de ani un
prieten de nadejde!
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:070302; 270515;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare, operaţiuni de
leasing.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04062
(151) 30.05.2011
(732) LUNGU GHEORGHE, str.

Alexandru Cernat nr. 35, 6200,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

CEAI DE GRANIT

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04070
(151) 30.05.2011
(732) CIOCIANU CORNEL, Int. Maior

Campeanu nr. 3A, ap. 1, Bucureşti, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

IdealMIX PROFESSIONAL COATINGS

(591) Culori revendicate:alb, negru, mov

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută;
îngrăşăminte;compoziţii pentru stingerea
incendiilor; preparate pentru călire şi lipirea
metalelor; produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industriei.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
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;
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conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal). 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04071
(151) 30.05.2011
(732) S.C. KLIMER SERV S.R.L., Bd.

Dacia bl. 5, ap. 2, 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)

KLIMER

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 260407;

270507; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04072
(151) 30.05.2011
(732) S.C. EBAL COM S.R.L., Str.

Clujului nr. 271, Judeţul Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

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

(540)

LAGOON BLUE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04073
(151) 30.05.2011
(732) S . C .  R A M A  S T A R

INTERNATIONAL S.R.L., Bd.
Poligrafiei nr. 25-54, stand B 292,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BERGNER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -CERERI MARCI BOPI nr. 5/2011/22

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

21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: ustensile şi recipienţi
pentru menaj sau bucătărie, ceşti, farfurii,
pahare din: porţelan, sticlă, inox; oale, tigăi,
capace din inox sau aluminiu, produse de uz
casnic, electrocasnice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; servicii de
import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04074
(151) 30.05.2011
(732) S . C .  R A M A  S T A R

INTERNATIONAL S.R.L., Bd.
Poligrafiei nr. 25-54, stand B 292,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

UGG australia

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la

acoperirea capului, precum şi a produselor din
piele (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04075
(151) 30.05.2011
(732) ANA IMEP S.A., Sos. Bucuresti nr.

112, jud. Arges, 0300, PITEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

IMEP

  
(531) Clasificare Viena:260316; 260322;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Motoare electrice monofazate destinate
echipării bunurilor de consum; motoare
electrice universale; motoare electrice trifazate
asincrone de uz general cu carcasă de
aluminiu.
12 Motoare electrice de curent continuu
destinate echipamentului electric auto.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04076
(151) 30.05.2011
(732) PPF HASCO LEK S.A., Strada

Zmigrodzka nr. 242E, , WROCLAW
POLONIA 

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

(540)

Ulgix protecţia ficatului

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

  
(531) Clasificare Viena:020925; 050311;

050519; 050721; 261501; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice, preparate sanitare
pentru uz medical, substanţe dietetice pentru
uz medical, preparate farmaceutice folosite în
medicina umană, tablete, capsule, formule
lichide, pilule, tablete filmate, preparate
farmaceutice care conţin extracte de fructe
şi/sau legume şi/sau ierburi şi/sau seminţe
şi/sau flori şi/sau frunze şi/sau rădăcini şi/sau
vitamine şi/sau microelemente şi/sau
macroelemente.
29 Suplimente dietetice altele decât cele
folosite în scop medical, suplimente
alimentare, substanţe dietetice, suplimente

dietetice care conţin extract de fructe şi/sau
legume şi/sau ierburi şi/sau seminţe şi/sau
flori şi/sau frunze şi/sau rădăcini şi/sau
vitamine şi/sau microelemente şi/sau
macroelemente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04077
(151) 30.05.2011
(732) FEDERATIA ROMANA DE

KARTING, Str. Orban Balazs nr. 16,
judeţul Covasna, 525400, TÂRGU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

FRK

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:051304; 090110;

240701; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea şi participarea la competiţii
interne şi internaţionale de karting.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04078
(151) 30.05.2011
(732) S.C. SKAT KART COMPETITII

S.R.L., Str. Orban Balazs nr. 16,
judeţul Covasna, 525400, TÂRGU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

SKAT KART COMPETITII

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270515;

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

clase:
41 Organizarea şi participarea la competiţii
interne şi internaţionale de karting.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04087
(151) 31.05.2011
(732) S.C. SICERAM S.A., Str. Viilor nr.

123, Jud. Mureş, , SIGHIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

SICERAM . . . fondat în 1907

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice; materiale de construcţii
nemetalice şi anume ceramice, în special
pardoseli, zidărie aparentă, elemente gard,
placaje, suporţi sticle şi ţigle pentru restaurări;
ţigle glazurate; cărămizi şi blocuri ceramice,
ţigle şi coame ceramice, plăci, cahle de
teracotă, blocuri din beton cu agregate uşoare
şi alte materiale de construcţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04088
(151) 31.05.2011
(732) JTI Sweden AB, Box 24155, 104 51,

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

LEEK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat; snus, ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
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niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04109
(151) 31.05.2011
(732) COSTACHE IONUT BOGDAN,

Str. Trivale nr. 74, Judeţul Argeş,
110058, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

CLINICA DENTARA DR. COSTACHE
...un zâmbet asigurat!

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270511;

270513; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv administrare business.
36 Asigurări; asigurări stomatologice; afaceri
financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04094
(151) 31.05.2011
(732) S.C. ED ENGINEERING IMPEX

S.R.L., Str. Prahova nr. 6 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ED

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011503; 260116;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
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,
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maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04116
(151) 31.05.2011
(732) MAYER BRAUN DEUTSCHLAND

S.R.L., Via Brigata Marche 129,
Treviso, *, CARBONERA ITALIA 

(740) S.C. IACOBINI & CO. CONSILIERI
IN DREPTUL DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Calea
Moşilor nr. 258, bl. 4 bis, ap. 22,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MAYER BRAUN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Momeli pentru şobolani şi şoareci; momeli
sub formă de pastă şi granule pentru
dezinfecţie intensivă şi pentru otrăvirea
şobolanilor şi şoarecilor; otrăvuri pentru
şobolani şi şoareci; preparate pentru
exterminarea şobolanilor şi şoarecilor;
repelenţi pentru insecte, insecticide; preparate
pentru exterminarea animalelor dăunătoare;
preparate repelente pentru animale, păsări şi
insecte; preparate pentru exterminarea

căpuşelor; capcane cu lipici pentru muşte;
preparate pentru exterminarea melcilor şi a
larvelor; preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare; dezinfectanţi.
8 Pulverizatoare de insecticid (instrumente
manuale); dispozitive de pulverizat cu
insecticid (instrumente manuale); vaporizatori
de insecticide (instrumente manuale); pompe
tip siringă pentru pulverizat insecticide;
dispozitiv de distrugere a paraziţilor de pe
plante.
37 Servicii privind exterminarea şobolanilor şi
şoarecilor; dezinfectare; exterminarea
dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04089
(151) 31.05.2011
(732) JTI Sweden AB, Box 24155, 104 51,

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

HOBSON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat; snus, ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04101
(151) 31.05.2011
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 100, et. 1, ap. 18,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REGASIREA

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

16 Tipărituri; editări; fotografii; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; învăţământ;
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative; organizarea şi conducerea de
colocvii; organizarea şi conducerea de
conferinţe; organizarea şi conducerea de
congrese; organizarea şi conducerea de
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshopuri; organizarea şi conducerea de
simpozioane; organizarea şi conducerea de
coaching one by one; activităţi sportive şi
culturale; formare profesională şi personală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04110
(151) 31.05.2011
(732) COSTACHE IONUT BOGDAN,

Str. Trivale nr. 74, Judeţul Argeş,
110058, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

DENTAL INSURANCE DR.
COSTACHE & PARTNERS ...un zâmbet
asigurat!

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:020101; 020910;

100310; 270511; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv administrare business.
36 Asigurări; asigurări stomatologice; afaceri
financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04095
(151) 31.05.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 Lumina Dimineţii
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(531) Clasificare Viena:050313; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04090
(151) 31.05.2011
(732) S.C. LEE WHITE MANAGEMENT

CONSULTING S.R.L., Str. Popa
Tatu nr. 21, et. 1, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

reparatorul.ro

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:020115; 140502;

140520; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04091
(151) 31.05.2011
(732) AUSTRIA TABAK GmbH ,

Koppstrasse 116, A-1160, WIEN
AUSTRIA 

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

(540)

HOBBY

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

34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru
fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat; snus, ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04096
(151) 31.05.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 Bună Dispoziţie
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(531) Clasificare Viena:050313; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04092
(151) 31.05.2011
(732) AUSTRIA TABAK GmbH,

Koppstrasse 116, A-1160, WIEN
AUSTRIA 

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

(540)

TREND

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben

  
(531) Clasificare Viena:100113; 250109;

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

clase:
34 Tutun, prelucrat sau brut; tutun pentru

fumat, tutun pentru pipă, tutun pentru rulat
manual, tutun pentru mestecat; snus, ţigarete,
trabucuri, cigarillos; substanţe pentru fumat
vândute separat sau amestecate cu tutun,
niciuna pentru scopuri medicale sau curative;
tutun pentru prizat; articole pentru fumători
incluse în clasa 34; hârtie pentru ţigarete,
tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04102
(151) 31.05.2011
(732) S.C. RENAISSANCE FINANCING

S.R.L., Str. Emanoil Porumbaru nr.
77, et. 2, birou 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RENAISSANCE FINANCING Financial
Advisory

(591) Culori revendicate:bleumarin,
albastru, gri

(531) Clasificare Viena:270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04093
(151) 31.05.2011
(732) S.C. ED ENGINEERING IMPEX

S.R.L., Str. Prahova nr. 6 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ED ENGINEERING ELECTRIC
DISTRIBUTION ENGINEERING

  
(531) Clasificare Viena:011503; 270515;  
(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 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.
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; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04117
(151) 31.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

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

(540)

ASTRA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
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;
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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 vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
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); caracter tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
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transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
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 de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04103
(151) 31.05.2011
(732) POROCH GEORGIANA LIVIA,

Str. Staţiunii, nr. 15, bl. F1, sc. A, ap.
9, et. 2, Jud. Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

ETIQUETTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 4  S e r v i c i i  m e d i c a l e ; s e r v i c i i
veterinare;servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale; saloane
şi cabinete de înfrumuseţare şi de îngriire a
frumuseţii; saloane şi cabinete pentru servicii
medicale; servicii de agricultură, horticultură
şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04118
(151) 31.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

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

(540)

APA NOVA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre); instrumente
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agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană 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); caracter tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construc ţ i i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
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
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servesc la acoperirea capului. 
26 Dantele şi broderii , panglici şi şireturi ;
nasturi, capse , copci , ace şi ace cu gămălie ;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun. 
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri 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 de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04104
(151) 31.05.2011
(732) S.C. BIHOR MEDIA S.R.L., Str.

Primăriei nr. 9, jud. Bihor, 410209,
ORADEA ROMANIA 

(540)

GAZETA DE VEST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
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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 04111
(151) 31.05.2011
(732) S.C. HORNBACH CENTRALA

S.R.L., Str. Hornbach nr. 17-21, Sat
Domneşti, Judeţul Ilfov, , COMUNA
DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)

HORNBACH Mereu găseşti câte ceva de
făcut!

(591) Culori revendicate:alb, crem, roz,
galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04112
(151) 31.05.2011
(732) S.C. HORNBACH CENTRALA

S.R.L., Str. Hornbach nr. 17-21, Sat
Domneşti, Judeţul Ilfov, , COMUNA
DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)

HORNBACH NR. 1 ÎN PROIECTE
(591) Culori revendicate:argintiu, gri

 (531) Clasificare Viena:140113; 270502;
270711; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04113
(151) 31.05.2011
(732) S.C. HORNBACH CENTRALA

S.R.L., Str. Hornbach nr. 17-21, Sat
Domneşti, Judeţul Ilfov, , COMUNA
DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)
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Batem palma: Mereu preţuri mici.
Garantat! HORNBACH Mereu găseşti câte
ceva de făcut!

(591) Culori revendicate:portocaliu, roz,
crem

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04119
(151) 31.05.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

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

(540)

BETTY ICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi

(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
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 vehiculele 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
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semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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); caracter tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice

semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţi i
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau 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
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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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04105
(151) 31.05.2011
(732) SERBAN SEBASTIAN HUIDU, Str.

Elefterie nr. 25, sector 5, ,
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)

CRONICA CÂRCOTAŞILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie, furnizare de divertisment,
activităţi culturale şi sportive, în special
organizarea de competiţii şi evenimente de
divertisment, afaceri şi culturale; adunări
sociale (social gatherings); organizarea de
evenimente muzicale; competiţii şi
evenimente sportive; organizarea de expoziţii
cu scopuri culturale şi educative; informaţii de
divertisment; servicii de imagine digitală;
realizare de film; servicii de fotografiere
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(photography); reportaje fotografice; publicare
de texte (altele decât textele publicitare);
învăţământ; educaţie ş iînvăţămânat în
domeniul telecomunicaţiilor; furnizarea de
facilităţi de cinema; furnizarea de publicaţii
electronice on-line; publicarea de cărţi; montaj
de benzi video (editare); publicare on-line de
periodice şi cărţi electronice; organizarea de
spectacole (servicii de impresariat); realizarea
de spectacole şi evenimente; servicii de
microfilmare; servicii de reporteri; filmări pe
bandă video; editarea sunetului şi imaginii;
servicii în legătură cu microfilmarea; servicii
de divertisment; servicii oferite de artişti de
spectacol (entertainer services); publicarea de
ziare, reviste ilustrate, cărţi, texte; publicarea
on-line de ziare, reviste ilustrate si cărţi;
servicii de editură electronică; realizarea,
distribuţia şi derularea pe ecran (screening) a
documentarelor şi filmelor educaţionale,
filmelor video, programelor radio şi spoturilor
de televiziune; organizarea unor zile de
amuzament şi evenimente sportive;
organizarea, prezentarea şi producerea de
spectacole, spectacole în direct şi evenimente
cu participarea publicului; prezentări,
expoziţii, programe de televiziune, emisiuni
radio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04114
(151) 31.05.2011
(732) S.C. HORNBACH CENTRALA

S.R.L., Str. Hornbach nr. 17-21, Sat
Domneşti, Judeţul Ilfov, , COMUNA
DOMNEŞTI ROMANIA 

(540)

HORNBACH LUMEA PROIECTELOR
Construcţii Renovări Grădină

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu, roz,
galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:020115; 250119;

260314; 260418; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04097
(151) 31.05.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 După-amiază de Vis

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -CERERI MARCI BOPI nr. 5/2011/22

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04120
(151) 31.05.2011
(732) S.C. GLOWING BYTES S.R.L.,

B-dul Râmnicu Sărat nr. 24, bl. 7B, sc.
A, et. 8, ap. 35, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Best Speed Network

(591) Culori revendicate:bleu, gri închis
 (531) Clasificare Viena:030717; 140105;

140110; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine. 
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 04098
(151) 31.05.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 O Lume de Sănătate

(531) Clasificare Viena:050313; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 04106
(151) 31.05.2011
(732) SERBAN SEBASTIAN HUIDU, Str.

Elefterie nr. 25, sector 5, ,
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)

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

38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie, furnizare de divertisment,
activităţi culturale şi sportive, în special
organizarea de competiţii şi evenimente de
divertisment, afaceri şi culturale; adunări
sociale (social gatherings); organizarea de
evenimente muzicale; competiţii şi
evenimente sportive; organizarea de expoziţii
cu scopuri culturale şi educative; informaţii de
divertisment; servicii de imagine digitală;
realizare de film; servicii de fotografiere
(photography); reportaje fotografice; publicare
de texte (altele decât textele publicitare);
învăţământ; educaţie şi învăţământ în
domeniul telecomunicaţiilor; furnizarea de
facilităţi de cinema; furnizarea de publicaţii
electronice on-line; publicarea de cărţi; montaj
de benzi video (editare); publicare on-line de
periodice şi cărţi electronice; organizarea de
spectacole (servicii de impresariat); realizarea
de spectacole şi evenimente; servicii de
microfilmare; servicii de reporteri; filmări pe
bandă video; editarea sunetului şi imaginii;
servicii în legătură cu microfilmarea; servicii
de divertisment; servicii oferite de artişti de
spectacol (entertainer services); publicarea de
ziare, reviste ilustrate, cărţi, texte; publicarea
on-line de ziare, reviste ilustrate si cărţi;
servicii de editură electronică; realizarea,
distribuţia şi derularea pe ecran (screening) a
documentarelor şi filmelor educaţionale,
filmelor video, programelor radio şi spoturilor
de televiziune; organizarea unor zile de
amuzament şi evenimente sportive;
organizarea, prezentarea şi producerea de
spectacole, spectacole în direct şi evenimente
cu participarea publicului; prezentări,
expoziţii, programe de televiziune, emisiuni
radio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04115
(151) 31.05.2011
(732) M A Y E R  B R O W N

DEUTSCHLAND S.R.L., Via
Brigata Marche 129, , CARBONERA
(TREVISO) ITALIA 

(740) S.C. IACOBINI & CO. CONSILIERI
IN DREPTUL DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Calea
Moşilor nr. 258, bl. 4 bis, ap. 22,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MAYER BRAUN

  
(531) Clasificare Viena:050116; 260315;

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

clase:
5 Momeli pentru şobolani şi şoareci; momeli
sub formă de pastă şi granule pentru
dezinfecţie intensivă şi pentru otrăvirea
şobolanilor şi şoarecilor; otrăvuri pentru
şobolani şi şoareci; preparate pentru
exterminarea şobolanilor şi şoarecilor;
repelenţi pentru insecte, insecticide; preparate
pentru exterminarea animalelor dăunătoare;
preparate repelente pentru animale, păsări şi
insecte; preparate pentru exterminarea
căpuşelor; capcane cu lipici pentru muşte;
preparate pentru exterminarea melcilor şi a
larvelor; preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare; dezinfectanţi.
8 Pulverizatoare de insecticid (instrumente
manuale); dispozitive de pulverizat cu
insecticid (instrumente manuale); vaporizatori
de insecticide (instrumente manuale); pompe
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tip siringă pentru pulverizat insecticide;
dispozitiv de distrugere a paraziţilor de pe
plante.
37 Servicii privind exterminarea şobolanilor şi
şoarecilor; dezinfectare; exterminarea
dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04099
(151) 31.05.2011
(732) S.C. LABORATOARELE FARES

BIO VITAL S.R.L., Str. Plantelor nr.
50, Jud. Hunedoara, 335700,
ORĂŞTIE ROMANIA 

(540)

fares 1929 1001 de Seri

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Ceai şi produse din ceai, ceaiuri şi infuzii
din fructe şi/sau plante nemedicinale; băuturi
pe bază de ceai, fructe şi/sau plante
nemedicinale; ceai cu gheaţă (iced tea); ice
tea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04107
(151) 31.05.2011
(732) SERBAN SEBASTIAN HUIDU, Str.

Elefterie nr. 25, sector 5, ,
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)

CRONICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
41 Educaţie, furnizare de divertisment,
activităţi culturale şi sportive, în special
organizarea de competiţii şi evenimente de
divertisment, afaceri şi culturale; adunări
sociale (social gatherings); organizarea de
evenimente muzicale; competiţii şi
evenimente sportive; organizarea de expoziţii
cu scopuri culturale şi educative; informaţii de
divertisment; servicii de imagine digitală;
realizare de film; servicii de fotografiere
(photography); reportaje fotografice; publicare
de texte (altele decât textele publicitare);
învăţământ; educaţie şi învăţământ în
domeniul telecomunicaţiilor; furnizarea de
facilităţi de cinema; furnizarea de publicaţii
electronice on-line; publicarea de cărţi; montaj
de benzi video (editare); publicare on-line de
periodice şi cărţi electronice; organizarea de
spectacole (servicii de impresariat); realizarea
de spectacole şi evenimente; servicii de
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microfilmare; servicii de reporteri; filmări pe
bandă video; editarea sunetului şi imaginii;
servicii în legătură cu microfilmarea; servicii
de divertisment; servicii oferite de artişti de
spectacol (entertainer services); publicarea de
ziare, reviste ilustrate, cărţi, texte; publicarea
on-line de ziare, reviste ilustrate si cărţi;
servicii de editură electronică; realizarea,
distribuţia şi derularea pe ecran (screening) a
documentarelor şi filmelor educaţionale,
filmelor video, programelor radio şi spoturilor
de televiziune; organizarea unor zile de
amuzament şi evenimente sportive;
organizarea, prezentarea şi producerea de
spectacole, spectacole în direct şi evenimente
cu participarea publicului; prezentări,
expoziţii, programe de televiziune, emisiuni
radio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04121
(151) 31.05.2011
(732) S.C. NEFERTITI HAIR STYLE

S.R.L., B-dul Regina Elisabeta nr. 73,
parter, ap. 1, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NEFERTYTI NEFERTARI

(531) Clasificare Viena:020301; 020322;
270515;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04122
(151) 31.05.2011
(732) PETCU MARIAN, Calea Moşilor nr.

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

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

(540)

APĂ DE FAŢĂ FARMACIA

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04108
(151) 31.05.2011
(732) COSTACHE IONUT BOGDAN,

Str. Trivale nr. 74, Judeţul Argeş,
110058, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

...un zâmbet asigurat!
(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:241513; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv administrare business.
36 Asigurări; asigurări stomatologice; afaceri
financiare; afaceri monetare; afaceri
imobiliare.
4 4  S e r v i c i i  m e d i c a l e ; s e r v i c i i
veterinare;servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04100
(151) 31.05.2011
(732) S.C. SISTEMATIC COM S.R.L.,

Str. I.L. Caragiale nr. 35, bl. A3, ap.
16, Jud. Teleorman, , ROŞIORI DE
VEDE ROMANIA 

(540)

STARK Ohne Kompromisse

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270509;

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

clase:
17 Materiale plastice extrudate; materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante.
19 Profile PVC şi accesorii, ferestre şi uşi şi
panouri realizate din acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04140
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

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

(540)

AF

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:030716; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04141
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

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

(540)

TILLI

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

  
(531) Clasificare Viena:020503; 260116;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04148
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

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

(540)

SHANG'LI

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

  
(531) Clasificare Viena:040514; 210125;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04142
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

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

(540)

CLICK extra Sănătate

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:010302; 270509;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04131
(151) 01.06.2011
(732) S.C. IB CARGO S.R.L. ,

Dragomireşti Deal, str. D.E. 287/1,
EQUEST LOGISTIC CENTER,
Clădirea Modul E1, birou etaj faţadă,
Unitate logistica independenta G2,
situat în interiorul parcului industrial
Bucharest  West ,  Autostrada
Bucureşti-Piteşti Km 13, judeţul Ilfov,
,  D R A G O M I R EŞT I  V A L E
ROMANIA 

(540)

IB Cargo Your Freight, Our job

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
299C, 3005C), gri (pantone Cool Gray
7C)

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04123
(151) 01.06.2011
(732) ZAMBON CLAUDIO, Str. Fabrica

de Cărămidă nr. 1A, casa nr. 72, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLURYSIM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04149
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

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

(540)

FULGA Aventura spaţială
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04143
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

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

(540)

AMAGA

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

  
(531) Clasificare Viena:030912; 030915;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04144
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

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

(540)

DILEMA VECHE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04124
(151) 01.06.2011
(732) CABINET DE AVOCAT PETRUT

CIOBANU, Str. Sf. Elefterie nr. 62,

sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PC Petruţ Ciobanu CABINET DE
AVOCAT

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(531) Clasificare Viena:070124; 261511;

270511; 270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04132
(151) 01.06.2011
(732) S.C. KALPO S.R.L., Nr. 500, judeţul

Buzău, , COM PIETROASELE
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

Slim Bar
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(531) Clasificare Viena:270702; 270717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare; dezinfectanţi; produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 04145
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

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

(540)

TENOK

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

  
(531) Clasificare Viena:030915; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04125
(151) 01.06.2011
(732) PETCU GHEORGHE ,  Str.

Gheorghe Bariţiu nr. 28, sector 1,
011296, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mami-Ciorbita suculenta

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04150
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

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

(540)

FULGA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, roz,
violet, galben

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030425;

040220; 040515; 260116; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04156
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Comuna Snagov, bl. P53, sc.A, ap.1,
judeţ Ilfov SNAGOV

(540)

baby alien

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
bleu, albastru, roz

  
(531) Clasificare Viena:020503; 210125;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04153
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

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

(540)

PENK

(591) Culori revendicate:albastru, roz, roşu,
galben, violet, galben

  
(531) Clasificare Viena:020503; 040504;

260114; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04155
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

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

(540)

OGHI

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

  
(531) Clasificare Viena:040504; 210125;

260114; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04134
(151) 01.06.2011
(732) S.C. PRO SECURITY PLUS AG

S.R.L., Str. Petru Rareş nr. 1, bl. P15,
sc. A, et. II, ap. 6, judeţul Argeş,
110194, PITEŞTI ROMANIA 

(540)

PRO SECURITY PLUS AG

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290112;  
(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 04126
(151) 01.06.2011
(732) S.C. HELIOS PHARM S.R.L., Str.

Lizeanu nr. 20, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ef ECONOFARM

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
123 C), verde (Pantone 376 C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
medicamente; 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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04157
(151) 01.06.2011
(732) GENERAL CORLOU 688 S.R.L.,

Str. Elena Caragiani nr. 17, bl. 2-I, sc.
2, ap. 11, parter, sector 1, 014211,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Contient beaucoup d'amour
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 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04127
(151) 01.06.2011
(732) PETER GEZA, Str. Independenţei nr.

43, ap. 14, judeţul Harghita, ,
ODORHEIU SECUIESC ROMANIA

(540)

MEDVAIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04133
(151) 01.06.2011
(732) S.C. KLAF SERV S.R.L., Str. Valea

Morii nr. 60, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN

ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

KLAF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04151
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

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

(540)

MISIDU

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
galben, albastru, maro, bleu
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(531) Clasificare Viena:020503; 040504;

210125; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04152
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

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

(540)

JIMMY

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

(531) Clasificare Viena:020502; 260114;
290114;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04128
(151) 01.06.2011
(732) COZMAN IOANA STEFANIA, Str.

Andrei Mureşanu nr. 11, judeţul Cluj,
400071, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

RIJFF Romania International Jewish
Film Festival

  
(531) Clasificare Viena:240701; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04135
(151) 01.06.2011
(732) S.C. CLUJANA S.A., Piaţa 1 Mai nr.

4-5, judeţul Cluj, 400141, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

clujana

(591) Culori revendicate:grena (pantone
1805C), cod oracal (dark red)

(531) Clasificare Viena:030703; 270508;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04158
(151) 01.06.2011
(732) GENERAL CORLOU 688 S.R.L.,

Str. Elena Caragiani nr. 17, bl. 2-I, sc.
2, ap. 11, parter, sector 1, 014211,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Tresavory Authentic Vietnamese Cuisine

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260205; 261325;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04154
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Oiejdea, DN

1, Km 392+600, judeţul Alba, , COM
GALDA DE JOS ROMANIA 

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

(540)

KAAF
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(591) Culori revendicate:bleu, albastru, mov,
galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:040504; 210125;

260114; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04146
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

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

(540)

adevărul shop www.adevarulshop.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:030716; 270509;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
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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
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.
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;
explozibili; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole
de şelărie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt ,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
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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, 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
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; ambalarea 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 persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 04129
(151) 01.06.2011
(732) SFINTES IMPEX S.R.L., B-dul

Victoriei nr.5, bl.38, sc.A, ap.1,
judeţul Braşov, 500214, BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

SNG

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04147
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
ROMANIA 

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

(540)

NUNIPU

(591) Culori revendicate:violet, mov, roşu,
galben, roz, verde, maro

  
(531) Clasificare Viena:020503; 210125;

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

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04137
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

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

(540)

AF.RO

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:030716; 270509;

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
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
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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 04159
(151) 01.06.2011
(732) CONTA ELASTIK URUNLER

SANAYI VE TIGARET ANONIM
SIRKETI, Gebze Organize San.
Bolgesi Tembelova Alani 3300 SK.
no: 3322 D: 1, , KOCAELI-GEBZE
TURCIA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CONTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică sau
materiale sintetice semifinisate din aceste
materiale sub formă de pulberi, plăci, baghete,
tuburi şi folii; materiale şi substanţe pentru
izolare şi absorbţie energie realizate din
materiale sintetice finisate sau semifinisate
incluse în această clasă; ţevi flexibile,
furtunuri din elastic, plastic sau cauciuc
(inclusiv cele utilizate la vehicule), furtunuri
ale căror ţevi, învelişuri şi părţi de legătură
sunt din materiale textile, furtunuri pentru
stingerea incendiilor, învelişuri nemetalice
pentru conducte şi părţi de legătură, furtunuri
pentru radiator pentru vehicule; îmbinări de
etanşare din elastomer termoplastic de bază
extrudate şi toate tipurile de îmbinări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04161
(151) 01.06.2011
(732) POPESCU SORIN VASILE, Str.

Intr. Crişul Alb nr. 29, bl. 7, sc. B, ap.
20, et. 4, sector 4, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RUNNING QUEEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Organizarea de competiţii sportive,
preselecţii pentru concursuri sportive,
organizarea de spectacole live, organizarea de
evenimente sportive, sport (închirierea de
echipament pentru concursuri), perfecţionare
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sportivă, producţie de filme, divertisment,
servicii de fotografie, servici de impresariat,
fotografie, exploatarea publicaţiilor
electronice on-line, cluburi de sănătate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04138
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ROSIAN EXPRESS S.R.L., Str.

Stadionului nr. 53, judeţul Sibiu, ,
MEDIAŞ 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)

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

  
(531) Clasificare Viena:210111; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04139
(151) 01.06.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

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

(540)

ADEVARUL FINANCIAR

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:030716; 270501;

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
sunetului sau imaginilor; suporţi de
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înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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 04162
(151) 01.06.2011
(732) ASOCIATIA ARTLABS, Str.

Nicolae Bălcescu nr. 39, ap. 5A, jud.
Sibiu, 550159, SIBIU ROMANIA 

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

(540)

Transilvania Calling

(531) Clasificare Viena:240125; 270502;
270503;  

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

35 Publicitate; publicitate on line într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate acestea în domeniul serviciilor
din clasa 41.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 04163
(151) 01.06.2011
(732) S.C. GIFY WORKSHOP S.R.L.,

Platforma Industrială Vidrasau -
Ungheni nr. 1G, biroul nr. 5, spaţiul
nr. 24, jud. Mureş, , VIDRASAU
ROMANIA 

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

(540)

g Gify Workshop
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(531) Clasificare Viena:030209; 030224;
270521; 270524;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; publicitate on line într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor, a
produselor din clasa 16 şi 28 pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiţioneze cât
mai comod; import-export, organizare de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale şi
publicitare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04160
(151) 01.06.2011
(732) S.C. DENIS S.R.L., str. Calea Unirii

nr. 20J, judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

DENIS

(591) Culori revendicate:negru, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



E R A TA
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