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Cereri de marca publicate în BOPI nr 6/2011/saptamana 23
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04164
02.06.2011 NITA PETRE IZOLATII TIP NITA

2 M 2011
04165

02.06.2011 BRAN VERONICA ELENA KHAN

3 M 2011
04167

02.06.2011 FALCEANU OCTAVIAN ARTUR Ad admire QUALITY

4 M 2011
04168

02.06.2011 S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. Ideal Contour

5 M 2011
04169

02.06.2011 S.C. ROMEXPO S.A. ROMANIAN TATTOO SHOW -
Salon de tatuaje

6 M 2011
04170

02.06.2011 S.C. PRO TV S.A. VOCEA ROMANIEI

7 M 2011
04171

02.06.2011 S.C. PRO TV S.A. ROMANIA ARE VOCE

8 M 2011
04172

02.06.2011 S.C. PRO TV S.A. VREAU ŞI EU PĂRINŢII MEI

9 M 2011
04173

02.06.2011 S.C. TEHMIN BRAŞOV S.R.L. TEHMIN

10 M 2011
04174

02.06.2011 S.C. TEHMIN BRAŞOV S.R.L. www.tehmin.ro

11 M 2011
04175

02.06.2011 S.C. TEHMIN BRAŞOV S.R.L. T

12 M 2011
04176

02.06.2011 ASOCIATIA CONSENSUAL NATIONAL BARTENDERS
ACADEMY

13 M 2011
04177

02.06.2011 ASOCIATIA CONSENSUAL SHAKER POWER

14 M 2011
04179

03.06.2011 ANGHEL ELENA GABRIELA TÂRGUL CU BUNĂTĂŢI

15 M 2011
04180

02.06.2011 S.C. BEN GSS ROUMANIA
S.R.L.

BEN GSS

16 M 2011
04181

02.06.2011 POŞA MARCEL
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

CĂRŢI PENTRU O LUME MAI
BUNĂ

17 M 2011
04182

02.06.2011 S.C. TES BUSINESS
MANAGEMENT S.R.L.

FABRICA DE ASIGURARI

18 M 2011
04183

02.06.2011 S.C. IDEAL MAGIC FRESH
S.R.L.

Pizza al Cono
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19 M 2011
04184

02.06.2011 S.C. SASHA DEVELOPMENT
S.R.L.

S SASHA Fashion Boutique

20 M 2011
04186

03.06.2011 S.C. KEA PANINI GRANDE PANINI

21 M 2011
04188

03.06.2011 SAENCIUC CARMEN LIDIA NATURAL sută la sută

22 M 2011
04190

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

ZESTREA Murfatlar

23 M 2011
04191

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

ZESTREA Murfatlar

24 M 2011
04192

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

COLECŢIA MURFATLAR

25 M 2011
04193

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

LACRIMA LUI OVIDIU Colectia
Murfatlar

26 M 2011
04194

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

COLECTIA MURFATLAR

27 M 2011
04195

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

MAMAIA Colectia Murfatlar

28 M 2011
04196

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

COLECTIA MURFATLAR

29 M 2011
04197

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

CRAMA MURFATLAR. Vinul Cramei

30 M 2011
04198

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

CRAMA MURFATLAR. Vinul cramei

31 M 2011
04199

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

CRAMA MURFATLAR. Vinuri la
comandă

32 M 2011
04200

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

CRAMA MURFATLAR. Vinuri alese

33 M 2011
04201

03.06.2011 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

CRAMA MURFATLAR.Un vin de
cursă lungă.

34 M 2011
04202

03.06.2011 S.C. QSIZE S.R.L. DELISSIMA

35 M 2011
04203

03.06.2011 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE S.A.

ANYMA ONLINE TRADING

36 M 2011
04204

03.06.2011 S.C. RECIPLAST S.R.L. AQUASPECIALIST

37 M 2011
04205

03.06.2011 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

PROPOLIS C



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 1/2011

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

3

38 M 2011
04207

03.06.2011 MERCADIA HOLLAND B.V.

39 M 2011
04208

03.06.2011 MERCADIA HOLLAND B.V. CURAT CHILIPIR

40 M 2011
04209

03.06.2011 FUNDATIA ANA ASPIRE ACADEMY FOR
LEADERSHIP AND INNOVATION

41 M 2011
04210

03.06.2011 S.C. VIKINGPROFIL S.R.L. VIKING PRUSZYNSKI

42 M 2011
04211

03.06.2011 STOENICA DANIELA STOTAX

43 M 2011
04212

03.06.2011 BARAC ION ADRIAN GREENTOWN

44 M 2011
04213

03.06.2011 S.C. IPC TRADE S.R.L. Passion Cocktail

45 M 2011
04214

03.06.2011 S.C. XVISION S.R.L. X VISION STUDIO

46 M 2011
04215

03.06.2011 ASOCIATIA INSTITUTUL DE
STUDII COMPLEMENTARE

CALATORIA CONTINUA

47 M 2011
04216

03.06.2011 S.C. SARCOM S.R.L. IMPACT

48 M 2011
04217

03.06.2011 NIŢĂ HORIA Centrul de Terapii Psihosomatice
Horia Niţă

49 M 2011
04218

03.06.2011 JAPAN TOBACCO INC WINSTON XSTYLE

50 M 2011
04219

03.06.2011 MANOLE MAGDALENA
SIMONA

OGLINDĂ, OGLINJOARĂ

51 M 2011
04220

03.06.2011 MANOLE MAGDALENA
SIMONA

SPA RUSTICA

52 M 2011
04221

03.06.2011 S.C. PURPLE BUSINESS
PARTNERS S.R.L.

KIDS' DINO DIG

53 M 2011
04222

03.06.2011 MANOLE MAGDALENA
SIMONA

SORA SOARELUI

54 M 2011
04223

03.06.2011 MANOLE MAGDALENA
SIMONA

. . . PRIN GRĂDINA COSÂNZENEI

55 M 2011
04224

03.06.2011 MANOLE MAGDALENA
SIMONA

CU BUJORI ÎN OBRĂJORI

56 M 2011
04226

06.06.2011 S.C. TWINMARK S.R.L. 112it

57 M 2011
04227

06.06.2011 S.C. BROADCAST TELEVISION
& MEDIA S.R.L.

TOP MANIA
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58 M 2011
04228

06.06.2011 S.C. QUANTUMPHARM S.R.L. GEROPROTECT

59 M 2011
04229

06.06.2011 ALEXANDRESCU EMIL AFTER-SCHOOL JEAN MONNET

60 M 2011
04230

06.06.2011 S.C. BRAND SUPPORT S.R.L. brand creative

61 M 2011
04231

06.06.2011 S.C. TURBO CAR S.R.L. TURBO CAR SERVICE & VÂNZĂRI
AUTO

62 M 2011
04232

06.06.2011 WEST CO IMPEX S.R.L. ACQUASPA

63 M 2011
04233

06.06.2011 S.C. NATURE ECOPARC S.R.L. COLT DE RAI

64 M 2011
04234

06.06.2011 S.C. H & D HAS S.R.L. H & D HAS JEWELRY

65 M 2011
04235

06.06.2011 S.C. WORLD CLASS ROMANIA
S.R.L.

Bfresh

66 M 2011
04236

06.06.2011 S.C. WORLD CLASS ROMANIA
S.R.L.

A World Class Fitness & Lifestyle
Magazine Bfresh

67 M 2011
04237

06.06.2011 S.C. WORLD CLASS ROMANIA
S.R.L.

Bfresh

68 M 2011
04238

06.06.2011 S.C. WORLD CLASS ROMANIA
S.R.L.

A World Class Fitness & Lifestyle
Magazine Bfresh

69 M 2011
04239

06.06.2011 S.C. 3B LIVIU S.R.L. Suave

70 M 2011
04240

06.06.2011 S.C. FIDES EXPRESS S.R.L. ICEBERG

71 M 2011
04241

06.06.2011 S.C. DAS GRUENE HAUS
S.R.L.

Das Gruene Haus

72 M 2011
04242

06.06.2011 POP GABRIEL ROBERT Tres jolie

73 M 2011
04243

06.06.2011 S.C. GUARD SERVICE A.G.
S.R.L.

GUARD SERVICE A.G.

74 M 2011
04244

06.06.2011 MATEI NICOLAE TABĂRA NĂVODARI

75 M 2011
04245

06.06.2011 S.C. ROMTELECOM S.A. online BUSINESS SCHOOL

76 M 2011
04246

06.06.2011 DINU VALENTIN CULISE ZIAR INDEPENDENT
POLITIC
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77 M 2011
04247

06.06.2011 ASLĂU DAN HERBAMEDICUS

78 M 2011
04248

06.06.2011 ASLĂU DAN BOTANIS

79 M 2011
04249

06.06.2011 ASLĂU STOIADINA T TIMBURG

80 M 2011
04250

06.06.2011 S.C. KLM GROUP S.R.L. Larex

81 M 2011
04251

06.06.2011 S.C. KLM GROUP S.R.L. Deval

82 M 2011
04252

06.06.2011 APOSTU DINU GEORGE APOSTU

83 M 2011
04253

06.06.2011 SANO BRUNOS ENTERPRISES
LTD

84 M 2011
04254

06.06.2011 FUNDATIA ANA ASPIRE FOR EDUCATION

85 M 2011
04255

06.06.2011 CONFIDENT SUPRAVEGHERE
INVESTIGATII S.R.L.

C CONFIDENT SUPRAVEGHERE
INVESTIGAŢII

86 M 2011
04256

06.06.2011 S.C. CLOVER GROUP S.R.L. Culinaria Răsfăţul naturii

87 M 2011
04257

06.06.2011 S.C. QUASAR S.A. AquaSara în toată Ţara !

88 M 2011
04258

06.06.2011 S.C. QUASAR S.A. Toată ţara, AquaSara !

89 M 2011
04260

06.06.2011 CRISTIAN RAZVAN MARCEL Free Copy

90 M 2011
04261

07.06.2011 S.C. GRAFFITI/B B D O S.A. ŞI IERI. ŞI AZI.

91 M 2011
04263

07.06.2011 S.C. ATODIS SERV S.R.L. EDA design

92 M 2011
04264

07.06.2011 S.C. MIRON AGENTIE DE
CARTI S.R.L.

EDITURA MIRON

93 M 2011
04265

07.06.2011 S.C. CENTRINVEST HOUSE
S.R.L.

Bursa Firme

94 M 2011
04266

07.06.2011 SERVICIUL DE INFORMATII
EXTERNE

SIE

95 M 2011
04267

07.06.2011 SERVICIUL DE INFORMATII
EXTERNE

SERVICIUL DE INFORMATII
EXTERNE ROMÂNIA

96 M 2011
04268

07.06.2011 S.C. ALVORADO S.R.L. ALVORADO
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97 M 2011
04269

07.06.2011 S.C. SAMSON INVESTITII S.A. Boombox

98 M 2011
04270

07.06.2011 S.C. B-WAN COMPUTERS
S.R.L.

UltimatePilates

99 M 2011
04271

07.06.2011 S.C. TESTER GRUP S.R.L. IDeO

100 M 2011
04272

07.06.2011 S.C. TRAMOS S.R.L. PROFI GUSTO

101 M 2011
04273

07.06.2011 MERA VICTOR de Ardeal

102 M 2011
04274

07.06.2011 S.C. OLD MODEL S.R.L. TTP

103 M 2011
04275

07.06.2011 S.C. PINTILIE BROKER DE
ASIGURARE S.R.L.

asiguratorii ro

104 M 2011
04276

07.06.2011 S.C. MERCOS S.R.L. MERCOS

105 M 2011
04277

07.06.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

106 M 2011
04278

07.06.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

REALITATEA. FM

107 M 2011
04279

07.06.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

REALITATEA.TV

108 M 2011
04280

07.06.2011 GRAJDAN CONSTANTIN
EDUARD

ULTIMUL DON

109 M 2011
04281

07.06.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

TU FACI REALITATEA

110 M 2011
04282

07.06.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

REALITATEA.NET

111 M 2011
04283

07.06.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

ASTA E REALITATEA

112 M 2011
04284

07.06.2011 S.C. NICOTEN A.G. S.R.L. NO nicoten more health more fun

113 M 2011
04285

07.06.2011 SILVANA ROBERTA HELAL Armina Rosi

114 M 2011
04286

07.06.2011 S.C. BURAK IMPEX GROUP
S.R.L.

Malazai

115 M 2011
04287

07.06.2011 S.C. RION TRADING SERVICE
S.R.L.

MORE LIASON SERVICES

116 M 2011
04288

07.06.2011 S.C. RION TRADING SERVICE
S.R.L.

MORE REAL ESTATE SERVICES
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117 M 2011
04289

07.06.2011 S.C. RION TRADING SERVICE
S.R.L.

MORE GREEN ENERGY

118 M 2011
04290

07.06.2011 IEPAN MARILENA Club VIVID

119 M 2011
04291

07.06.2011 RADU OCTAVIAN NVU

120 M 2011
04294

07.06.2011 S.C. BPO CALL CENTER S.R.L. P PLANTERS established in 1999

121 M 2011
04295

08.06.2011 S.C. ASTRA NOVA SECURITY
S.A.

ANS Astra Nova Security

122 M 2011
04296

08.06.2011 COMPANIA NATIONALA
LOTERIA ROMANA S.A.

loto 5/40 SUPER NOROC

123 M 2011
04297

08.06.2011 COMPANIA NATIONALA
LOTERIA ROMANA S.A.

lotomania

124 M 2011
04298

08.06.2011 COMPANIA NATIONALA
LOTERIA ROMANA S.A.

joker NOROC PLUS

125 M 2011
04299

08.06.2011 COMPANIA NATIONALA
LOTERIA ROMANA S.A.

lozul cel mare

126 M 2011
04300

08.06.2011 COMPANIA NATIONALA
LOTERIA ROMANA S.A.

plus noroc

127 M 2011
04301

08.06.2011 COMPANIA NATIONALA
LOTERIA ROMANA S.A.

super noroc

128 M 2011
04304

08.06.2011 S.C. VERTICAL DECOR S.R.L. INSULA DE PERDELE SI DRAPERII

129 M 2011
04305

08.06.2011 S.C. ASERBANA GROUP S.R.L. METODA DFL

130 M 2011
04306

08.06.2011 LISTARU BRADUT REMUS corina dent

131 M 2011
04307

08.06.2011 DRUCKFARBEN ROMANIA
S.R.L.

BASIK

132 M 2011
04308

08.06.2011 S.C. INFORM MEDIA S.R.L. TopOferta.ro

133 M 2011
04309

08.06.2011 S.C. INFORM MEDIA S.R.L. publi24.ro

134 M 2011
04310

08.06.2011 S.C. URSUS BREWERIES S.A. BERARIA URSUS

135 M 2011
04311

08.06.2011 S.C. URSUS BREWERIES S.A. Ciucaş Braşov Bere Medaliată

136 M 2011
04312

08.06.2011 EVA HOME APPLIANCE S.R.L. meister Hausgerate
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137 M 2011
04313

08.06.2011 S.C. CORGAM S.R.L. Răcoros de Vară

138 M 2011
04314

08.06.2011 S.C. CORGAM S.R.L. Uşurel de Vară

139 M 2011
04315

08.06.2011 FUNDATIA CAMERA DE
ARBITRAJ SI MEDIERE

CENTRUL DE MEDIERE "LEX
PACTA"

140 M 2011
04316

08.06.2011 FUNDATIA VOCI STRAMOSI FUNDAŢIA VOCI STRĂMOŞI

141 M 2011
04317

08.06.2011 S.C. ADNET TELEVISION
S.R.L.

AdNet TV Continuous Evolution

142 M 2011
04318

08.06.2011 S.C. BEST PRINT SERVICES
S.R.L.

bestprint

143 M 2011
04319

08.06.2011 S.C. BEST PRINT SERVICES
S.R.L.

bestprint

144 M 2011
04320

08.06.2011 S.C. PROFY STYLE S.R.L. PROFY

145 M 2011
04321

08.06.2011 DUMITRIU ROMI MIT SOFT

146 M 2011
04322

08.06.2011 ANGHELESCU
FLORENTIN-CONSTANTIN

TURNUL DE APA

147 M 2011
04323

08.06.2011 S.C. CR MILLENIUM TEAM
S.R.L.

The Bankers INTEREST IN
QUALITY TIME

148 M 2011
04324

08.06.2011 S.C. CR MILLENIUM TEAM
S.R.L.

THE BANKERS

149 M 2011
04325

08.06.2011 CLUBUL SPORTIV AL
ARMATEI STEAUA BUCURESTI

Clubul de lângă inimă

150 M 2011
04326

08.06.2011 S.C. TRIVOLI IMPEX S.R.L. EURO-TEK

151 M 2011
04327

08.06.2011 S.C. INVEST ROMCONSULT
STRADE S.R.L.

BOIERESC Mezeluri româneşti din
1950

152 M 2011
04328

08.06.2011 S.C. ALIX AVIEN COSMETICS
S.R.L.

Happy KINDER

153 M 2011
04329

08.06.2011 MIH ALLEGRO BV MAGAZIN DE INCREDERE
COMPARI.RO

154 M 2011
04330

08.06.2011 MIH ALLEGRO BV MAGAZIN DE INCREDERE
MEMBRU COMPARI.RO

155 M 2011
04331

08.06.2011 MIH ALLEGRO BV PĂRERE DE ÎNCREDERE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 1/2011

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

9

156 M 2011
04332

08.06.2011 S.C. LINDAB S.R.L. ASTRON

157 M 2011
04333

08.06.2011 S.C. AUTO ITALIA IMPEX S.R.L. AUTOITALIA GROUP

158 M 2011
04334

08.06.2011 MIRICA MARIUS ALEXANDRU Narcotic Sound

159 M 2011
04335

08.06.2011 MIRICA MARIUS ALEXANDRU Mamasita

160 M 2011
04336

08.06.2011 GREEN UP FOODS
INTERNATIONAL LIMITED

Green Up Papa Verde

161 M 2011
04337

08.06.2011 RAFAEL ZAKAI
LENZINI NOAM

Rafael & Sons DIAMONDS &
JEWELLERY
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(210) M 2011 04172
(151) 02.06.2011
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

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

(540)

VREAU ŞI EU PĂRINŢII MEI

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020523; 270508;

270511; 270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04173
(151) 02.06.2011
(732) S.C. TEHMIN BRAŞOV S.R.L.,

Aleea Sânzienelor nr. 5, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

TEHMIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoie pe uscat, în
aer sau pe apă.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04168
(151) 02.06.2011
(732) S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L.,

Calea Olteniţei nr. 40-44, bl. 6A, sc. 3,
et. 9, ap. 108, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ideal Contour

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 04181
(151) 02.06.2011
(732) POŞA MARCEL INTREPRINDERE

INDIVIDUALA, Nr. 6, Jud. Sibiu, ,
PORUMBACU DE JOS ROMANIA 

(540)

CĂRŢI PENTRU O LUME MAI BUNĂ

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04174
(151) 02.06.2011
(732) S.C. TEHMIN BRAŞOV S.R.L.,

Aleea Sânzienelor nr. 5, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

www.tehmin.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
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instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoie pe uscat, în
aer sau pe apă.
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 04169
(151) 02.06.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti nr.

65-67, sector 1, 011465, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROMANIAN TATTOO SHOW - Salon de
tatuaje

(591) Culori revendicate:galben, auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:040301; 040303;

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

clase:
35 Organizare de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitate.
41 Organizare de expoziţii în scopuri culturale
şi educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04175
(151) 02.06.2011
(732) S.C. TEHMIN BRAŞOV S.R.L.,

Aleea Sânzienelor nr. 5, Judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

T

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270521;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoie pe uscat, în
aer sau pe apă.
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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 04170
(151) 02.06.2011
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

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

(540)

VOCEA ROMANIEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04171
(151) 02.06.2011
(732) S.C. PRO TV S.A., B-dul Pache

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

(540)

ROMANIA ARE VOCE

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

16 Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, pliante, broşuri, tipărituri.
35 Publicitate. 
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune; servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41 Realizarea de programe şi emisiuni de
radio şi televiziune; educaţie; divertisment;
activităţi culturale; jocuri şi concursuri;
organizare de spectacole, petreceri,
evenimente. 
42 Servicii de creare şi întreţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04177
(151) 02.06.2011
(732) ASOCIATIA CONSENSUAL, Str.

Nicoriţă nr. 14, jud. Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

SHAKER POWER
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04176
(151) 02.06.2011
(732) ASOCIATIA CONSENSUAL, Str.

Nicoriţă nr. 14, jud. Iaşi, 700397, IAŞI
ROMANIA 

(540)

NATIONAL BARTENDERS ACADEMY
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(531) Clasificare Viena:130101; 261325;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04182
(151) 02.06.2011
(732) S . C .  T E S  B U S I N E S S

MANAGEMENT S.R.L., Şos.
Pantelimon nr. 119, bl. 205, sc. B, ap.
76, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FABRICA DE ASIGURARI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04183
(151) 02.06.2011
(732) S.C. IDEAL MAGIC FRESH S.R.L.,

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 59, camera
nr. 3, Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Pizza al Cono

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde

(531) Clasificare Viena:050313; 080725;
260118; 290113;  

(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.
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 04184
(151) 02.06.2011
(732) S.C. SASHA DEVELOPMENT

S.R.L., Str. Pajura nr. 11, bl. F4, sc. 1,
parter, ap. 4, sector 1, 013153,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

S SASHA Fashion Boutique
(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
 (531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04164
(151) 02.06.2011
(732) NITA PETRE, Str. Avram Zenovie nr.

5, judeţul Sibiu, , MEDIAŞ ROMANIA

(540)

IZOLATII TIP NITA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Ţevi şi tuburi metalice, izolate; produse
metalice necuprinse în alte clase.
35 Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; import-export; administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04165
(151) 02.06.2011
(732) BRAN VERONICA ELENA, Bd.

Bucureşti nr. 7, judeţul Prahova,
100525, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

KHAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04179
(151) 03.06.2011
(732) ANGHEL ELENA GABRIELA, Str.

Domnişori nr. 9, bl. 12F, sc. A, et. 2,
ap. 9, jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TÂRGUL CU BUNĂTĂŢI
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04167
(151) 02.06.2011
(732) FALCEANU OCTAVIAN ARTUR,

Calea Văcăreşti nr. 340, bl. 16, sc. 1,
et. 6, ap. 20, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Ad admire QUALITY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
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 didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04180
(151) 02.06.2011
(732) S.C. BEN GSS ROUMANIA S.R.L.,

Sat Vărăşti, nr. cadastral 204, jud.
Giurgiu ,  087245,  COMUNA
VĂRĂŞTI ROMANIA 

(540)

BEN GSS

(591) Culori revendicate:negru, albastru,
galben

  
(531) Clasificare Viena:010502; 260201;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04209
(151) 03.06.2011
(732) FUNDATIA ANA, Str. Lt. com. av.

Dumitru Darian nr. 8-10, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ASPIRE ACADEMY FOR
LEADERSHIP AND INNOVATION
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04210
(151) 03.06.2011
(732) S.C. VIKINGPROFIL S.R.L., Str.

Principală nr. 19A, Judeţul Prahova, ,
F I L I P EŞT I I  D E  PĂD U R E
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)

VIKING PRUSZYNSKI

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru
albastru
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  (531) Clasificare Viena:260422; 261125;
270512; 290114;  

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

6 Ţiglă metalică, tablă cutată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04201
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

CRAMA MURFATLAR.Un vin de cursă
lungă.

  
(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04186
(151) 03.06.2011
(732) S.C. KEA PANINI, Bd. Dimitrie

Cantemir nr. 2, bl. P3, sc. 2, et. 2, ap.
29, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GRANDE PANINI

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04211
(151) 03.06.2011
(732) STOENICA DANIELA, Str. Petru

Rareş nr. 20, ap. 52, Judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

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

(540)

STOTAX

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

39 Servicii de transport tip taxi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04202
(151) 03.06.2011
(732) S.C. QSIZE S.R.L., Aurel Vlaicu

17/28, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, făină şi
preparate făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, sosuri; mirodenii, gheaţă.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, servicii de
cercetare şi creaţie. 
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04193
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

LACRIMA LUI OVIDIU Colectia
Murfatlar

(591) Culori revendicate:galben, crem

 531) Clasificare Viena:051325; 250119;
270502; 270511; 290112;  

(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04194
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

COLECTIA MURFATLAR

(591) Culori revendicate:roşu, crem, gri
  
(531) Clasificare Viena:020122; 250119;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04195
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

MAMAIA Colectia Murfatlar

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

  
(531) Clasificare Viena:250119; 290114;  
(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04196
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

COLECTIA MURFATLAR

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

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070105;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04197
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

CRAMA MURFATLAR. Vinul Cramei

(591) Culori revendicate:maro, roşu, crem

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270509;

290113;  
(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04188
(151) 03.06.2011
(732) SAENCIUC CARMEN LIDIA, Str.

Gen. Barbu Vladoianu nr. 32, sector 1,
*, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NATURAL sută la sută

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04198
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

CRAMA MURFATLAR. Vinul cramei

(591) Culori revendicate:maro, violet, crem,
roz deschis

  
(531) Clasificare Viena:250119; 270509;

290115;  

(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04212
(151) 03.06.2011
(732) BARAC ION ADRIAN, Bd. Liviu

Rebreanu nr.13, Bl. N 2 , ap.42,sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GREENTOWN

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilaţie, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor,
administrare comercială, lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04217
(151) 03.06.2011
(732) NIŢĂ HORIA, Bd. Unirii nr. 14, bl. 6,

sc. 1, ap. 2, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Centrul de Terapii Psihosomatice Horia
Niţă
(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:030716; 090110;

240109; 260118; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04219
(151) 03.06.2011
(732) M A N O L E  M A G D A L E N A

SIMONA, Str. Amman nr. 4, bl. 4, sc.
B, ap. 93, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OGLINDĂ, OGLINJOARĂ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04220
(151) 03.06.2011
(732) M A N O L E  M A G D A L E N A

SIMONA, Str. Amman nr. 4, bl. 4, sc.
B, ap. 93, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04221
(151) 03.06.2011
(732) S.C.  PURPLE BUSINESS

PARTNERS S.R.L., Str. Cetei nr.
8-10, et. 1, ap. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KIDS' DINO DIG

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

  
(531) Clasificare Viena:040310; 260118;

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

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

clase); caractere tipografice; clişee.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04222
(151) 03.06.2011
(732) M A N O L E  M A G D A L E N A

SIMONA, Str. Amman nr. 4, bl. 4, sc.
B, ap. 93, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SORA SOARELUI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04223
(151) 03.06.2011
(732) M A N O L E  M A G D A L E N A

SIMONA, Str. Amman nr. 4, bl. 4, sc.
B, ap. 93, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

. . . PRIN GRĂDINA COSÂNZENEI



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri de Marca BOPI nr.6/2011/23

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04224
(151) 03.06.2011
(732) MANOLE MAGDALENA SIMONA,

Str. Amman nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 93,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CU BUJORI ÎN OBRĂJORI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04203
(151) 03.06.2011
(732) BRD GROUPE SOCI ETE

GENERALE S.A., Bd. Ion Mihalache
nr. 1-7, sector 1, 011171, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ANYMA ONLINE TRADING

591) Culori revendicate:roşu (pantoane
185C), negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260416; 261113;

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

clase:
16 Imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, privind piaţa de capital.
35 Publicitate şi afaceri; administraţie de
bunuri în domeniul pieţei de capital.
36 Afaceri financiare în domeniul pieţei de
capital.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiecte şi cercetare în domeniul
aplicaţiilor online privind tranzacţionările pe
piaţa de capital.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04190
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A. ,  S t r .  Mur fa t l a r  n r .1 ,
j u d . C o n s t a n ţ a ,  9 0 5 1 0 0 ,
MURFATLAR ROMANIA 

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

(540)

ZESTREA Murfatlar

(591) Culori revendicate:maro, crem, roşu
închis
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  (531) Clasificare Viena:050710; 051306;
090110; 200501; 270502; 290113;  

(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04218
(151) 03.06.2011
(732) JAPAN TOBACCO INC, 2-2-1

Toranomon, Minato-ku, , TOKYO
JAPONIA 

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

(540)

WINSTON XSTYLE

  

(531) Clasificare Viena:250119;  
(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 04204
(151) 03.06.2011
(732) S.C. RECIPLAST S.R.L., Str.

Complexului nr. 9, Judeţul Giurgiu,
085200, MIHĂILEŞTI ROMANIA 

(540)

AQUASPECIALIST
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04205
(151) 03.06.2011
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

Str. Moara De Foc, nr. 35, Jud. Iaşi,
700520, IAŞI ROMANIA 

(540)

PROPOLIS C
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04214
(151) 03.06.2011
(732) S.C. XVISION S.R.L., Str. Arh. Ion

Mincu bl. 14, ap.18, Judeţul Vrancea, ,
FOCŞANI ROMANIA 

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

(540)

X VISION STUDIO

(591) Culori revendicate:negru, verde

  
(531) Clasificare Viena:011509; 210117;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04199
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

CRAMA MURFATLAR. Vinuri la
comandă
  
(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04200
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, judeţul
Constanţa, 905100, MURFATLAR
ROMANIA 

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

(540)

CRAMA MURFATLAR. Vinuri alese
  
(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04213
(151) 03.06.2011
(732) S.C. IPC TRADE S.R.L., Aleea

Decebal nr. 2, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Passion Cocktail

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04215
(151) 03.06.2011
(732) ASOCIATIA INSTITUTUL DE

STUDII COMPLEMENTARE, Şos.
Bucureşti-Târgovişte nr. 22U, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CALATORIA CONTINUA
  
(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
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ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04216
(151) 03.06.2011
(732) S.C. SARCOM S.R.L., Str. Pictor

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

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

(540)

IMPACT

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru 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.

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, lotiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare si depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri de Marca BOPI nr.6/2011/23

(210) M 2011 04207
(151) 03.06.2011
(732) MERCADIA HOLLAND B.V.,

Klaaskampen, 241251 KP, LAREN
NETHERLANDS 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IORDANESCU OLIVIA, Str. Căpitan
Vijelie nr. 20, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), albastru (pantone 2995C),
galben (pantone 116C), portocaliu
(pantone 151C), verde (pantone 368C),
violet (pantone 513C)

  
(531) Clasificare Viena:030703; 100315;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare, băuturi, tutun, ziare, reviste,
produse cosmetice, farmaceutice şi
para-farmaceutice (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comerţ cu amănuntul al
alimentelor preparate pentru consumul pe loc
(tonete alimentare mobile); comerţ ambulant de
produse alimentare băuturi, tutun, ziare,
reviste, produse cosmetice, farmaceutice şi
para-farmaceutice.

43 Servicii oferite prin unităţi fixe şi mobile al
căror scop este acela de a prepara alimente şi
băuturi pentru consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04208
(151) 03.06.2011
(732) MERCADIA HOLLAND B.V.,

Klaaskampen, 241251 KP, LAREN
NETHERLANDS 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IORDANESCU OLIVIA, Str. Căpitan
Vijelie nr. 20, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

CURAT CHILIPIR

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C), albastru (pantone 2995C),
galben (pantone 116C), portocaliu
(pronto 151C), verde (pantone 368C),
violet (pantone 513C)

  
(531) Clasificare Viena:030703; 100315;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare, băuturi, tutun, ziare,
reviste, produse cosmetice, farmaceutice şi
para-farmaceutice (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; comerţ cu amănuntul al
alimentelor preparate pentru consumul pe loc
(tonete alimentare mobile); comerţ ambulant
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de produse alimentare băuturi, tutun, ziare,
reviste, produse cosmetice, farmaceutice şi
para-farmaceutice.
43 Servicii oferite prin unităţi fixe şi mobile al
căror scop este acela de a prepara alimente şi
băuturi pentru consum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04191
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr.1, jud.Constanţa,
905100, MURFATLAR ROMANIA 

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

(540)

ZESTREA Murfatlar

(591) Culori revendicate:maro, crem, roşu
închis, gri

  
(531) Clasificare Viena:050710; 051306;

090110; 200501; 270502; 290114;  
(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04192
(151) 03.06.2011
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A. ,  S t r .  Mur fa t l a r  n r .1 ,
j u d . C o n s t a n ţ a ,  9 0 5 1 0 0 ,
MURFATLAR ROMANIA 

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

(540)

COLECŢIA MURFATLAR

(591) Culori revendicate:bleu, roşu, crem

  
(531) Clasificare Viena:020704; 250119;

2603; 260322; 290113;  
(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; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04246
(151) 06.06.2011
(732) DINU VALENTIN, Str. Astafei Petre

nr. 1, sector 6, 060801, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CULISE ZIAR INDEPENDENT
POLITIC
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04239
(151) 06.06.2011
(732) S.C. 3B LIVIU S.R.L., B-dul A.I.

Cuza, bl. CAM 4, parter, Jud. Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)

Suave

(591) Culori revendicate:roz, alb

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270514;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04232
(151) 06.06.2011
(732) WEST CO IMPEX S.R.L., Nr. 1,

Jud. Sălaj, 457105, CRIŞENI
ROMANIA 

(540)

ACQUASPA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Căzi de baie; cabine de duş.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04247
(151) 06.06.2011
(732) ASLĂU DAN, Str. Amforei nr. 12, sc.

D, et. 3, ap. 14, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

HERBAMEDICUS

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 555 C), verde deschis
(pantone 573 C)

  
(531) Clasificare Viena:070124; 110301;

270511; 290103;  
(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) destinate industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04240
(151) 06.06.2011
(732) S.C. FIDES EXPRESS S.R.L., Aleea

Ştefan Procopiu nr. 8, bl. R8, sc. C, et.
4, ap. 20, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

ICEBERG

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270504; 270506;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04233
(151) 06.06.2011
(732) S.C. NATURE ECOPARC S.R.L.,

Sat Verneşti nr. 142, jud. Argeş, ,
COMUNA VALEA DINULUI
ROMANIA 

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

(540)

COLT DE RAI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04248
(151) 06.06.2011
(732) ASLĂU DAN, Str. Amforei nr. 12, sc.

D, et. 3, ap. 14, Judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

BOTANIS

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 555 C), verde deschis
(pantone 559 C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(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) destinate industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04253
(151) 06.06.2011
(732) SANO BRUNOS ENTERPRISES

LTD, Neve Neeman, , HOD
HASHARON ISRAEL 

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

(540)

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:100525; 110701;

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

clase:
3 Săpun colorant pentru vasul de toaletă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04241
(151) 06.06.2011
(732) S.C. DAS GRUENE HAUS S.R.L.,

Nr. 48S, Jud. Suceava, 727210,
COMUNA DORNEŞTI ROMANIA 

(540)

Das Gruene Haus

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050106; 070124;

270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne.
32 Sucuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04254
(151) 06.06.2011
(732) FUNDATIA ANA, Str. Lt. com. av.

Dumitru Darian nr. 8-10, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ASPIRE FOR EDUCATION

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04234
(151) 06.06.2011
(732) S.C. H & D HAS S.R.L., B-dul. Mihai

Viteazu, bl. A96, sc. A, et. P, ap. 33/2,
jud. Sălaj, , ZALĂU ROMANIA 

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

(540)

H & D HAS JEWELRY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04226
(151) 06.06.2011
(732) S.C. TWINMARK S.R.L., Str. Calea

Giuleşti nr. 43, bl. 14 A, sc. 2, et. 6,
ap.  60,  sector 6,  060254,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

112it

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270703;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04249
(151) 06.06.2011
(732) ASLĂU STOIADINA, Str. Amforei

nr. 12, sc. D, et. 3, ap. 14, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

T TIMBURG
 
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

270521;  
(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) destinate industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
39 Distribuţie şi livrare, transport, ambalare şi
depozitare pentru produse cosmetice, produse
chimice, suplimente alimentare şi articole
sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04242
(151) 06.06.2011
(732) POP GABRIEL ROBERT, Str.

Fructelor nr. 4, Jud. Maramureş,
430114, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04235
(151) 06.06.2011
(732) S.C. WORLD CLASS ROMANIA

S.R.L., Calea Victoriei nr. 63-81,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bfresh

(591) Culori revendicate:roşu
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(531) Clasificare Viena:050521; 270519;

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

clase:
35 Publicitate.
41 Divertisment, activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04250
(151) 06.06.2011
(732) S.C. KLM GROUP S.R.L., Str.

Apateu nr. 25, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Larex

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270507; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04243
(151) 06.06.2011
(732) S.C. GUARD SERVICE A.G.

S.R.L., Str. Soroca nr. 8, bl. 48, et. 2,
ap. 8, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

GUARD SERVICE A.G.

  
(531) Clasificare Viena:260305; 260318;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04236
(151) 06.06.2011
(732) S.C. WORLD CLASS ROMANIA

S.R.L., Calea Victoriei nr. 63-81,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A World Class Fitness & Lifestyle
Magazine Bfresh
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(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270519;

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

clase:
35 Publicitate.
41 Divertisment, activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04227
(151) 06.06.2011
(732) S.C. BROADCAST TELEVISION &

MEDIA S.R.L., Calea 13 Septembrie
nr. 235, bl. V3, ap. 59, sector 5,
050723, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TOP MANIA

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

clase:
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 04255
(151) 06.06.2011
(732) CONFIDENT SUPRAVEGHERE

INVESTIGATII S.R.L., Str. Ioan
Caragiani nr. 1, parter, camera 2,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

C CONFIDENT SUPRAVEGHERE
INVESTIGAŢII

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;

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

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; investigaţii ale
detectivilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04228
(151) 06.06.2011
(732) S.C. QUANTUMPHARM S.R.L.,

Str. Ecaterina Varga nr. 8 jud. Cluj,
400058, CLUJ NAPOCA ROMANIA

(540)

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

3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04244
(151) 06.06.2011
(732) MATEI NICOLAE, Str. Nuferilor

nr.8, bl.35 EST, sc.C, et.1, ap.47, Jud.
Constanţa, 905700, NĂVODARI
ROMANIA 

(540)

TABĂRA NĂVODARI
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04237
(151) 06.06.2011
(732) S.C. WORLD CLASS ROMANIA

S.R.L., Calea Victoriei nr. 63-81,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bfresh

(591) Culori revendicate:auriu

 (531) Clasificare Viena:050521; 270519;
290102;  

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

35 Publicitate.
41 Divertisment, activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04229
(151) 06.06.2011
(732) ALEXANDRESCU EMIL, Str.

Panselelor nr. 6, bl. 142, sc. 2, et. 5,
ap. 86, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AFTER-SCHOOL JEAN MONNET
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04256
(151) 06.06.2011
(732) S.C. CLOVER GROUP S.R.L., Str.

Milan Tabacovici nr. 2, judeţul Arad,
, ARAD ROMANIA 

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

(540)

Culinaria Răsfăţul naturii
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(591) Culori revendicate:roşu (pantone 192,
202), galben (pantone Yellow), verde
(pantone 375), alb (pantone white),
negru (pantone Blak)

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270502;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 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 04245
(151) 06.06.2011
(732) S.C. ROMTELECOM S.A., Piaţa

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

(540)

online BUSINESS SCHOOL

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:090705; 240112;

270502; 290104;  
(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.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04238
(151) 06.06.2011
(732) S.C. WORLD CLASS ROMANIA

S.R.L., Calea Victoriei nr. 63-81,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A World Class Fitness & Lifestyle
Magazine Bfresh

(591) Culori revendicate:auriu, negru

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270519;

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

clase:
35 Publicitate.
41 Divertisment, activităţi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04251
(151) 06.06.2011
(732) S.C. KLM GROUP S.R.L., Str.

Apateu nr. 25, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Deval

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(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, detergenţi lichizi pentr uz casnic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04257
(151) 06.06.2011
(732) S.C. QUASAR S.A., Str. 22

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

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

(540)

AquaSara în toată Ţara !

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04230
(151) 06.06.2011
(732) S.C. BRAND SUPPORT S.R.L., Str.

Cantarului nr. 5, ap. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04252
(151) 06.06.2011
(732) APOSTU DINU, Aleea Parcului nr.

46, et. 3, ap. 13, Judeţul Bacău,
600046, BACĂU ROMANIA 

(540)

GEORGE APOSTU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04258
(151) 06.06.2011
(732) S.C. QUASAR S.A., Str. 22

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

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

(540)

Toată ţara, AquaSara !
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04231
(151) 06.06.2011
(732) S.C. TURBO CAR S.R.L., Str.

Ritmului nr. 8B, sector 2, 021677,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TURBO CAR SERVICE & VÂNZĂRI
AUTO

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:180123; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor, autovehiculelor uşoare şi a
pieselor de schimb (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
service auto.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04260
(151) 06.06.2011
(732) CRISTIAN RAZVAN MARCEL,

Unter str. 7, Wuppertal, 42107,
NORDRHEIN WESTFALEN
GERMANIA 

(540)

Free Copy
 
(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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04278
(151) 07.06.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

NICOLESCU, Str. I.L. Caragiale nr.
30, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

REALITATEA. FM

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260205;

261501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04279
(151) 07.06.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

NICOLESCU, Str. I.L. Caragiale nr.
30, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

REALITATEA.TV

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260205;

261501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04280
(151) 07.06.2011
(732) G R A J D A N  C O N S T A N T I N

EDUARD, Str. Fruntaş Rostogolea
Gheorghe nr. 8, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ULTIMUL DON
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04286
(151) 07.06.2011
(732) S.C. BURAK IMPEX GROUP

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

(540)

Malazai

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Import; regruparea în avantajul terţilor a
produselor de parfumerie, cosmetice, loţiuni de
păr, săpunuri, deodorante, odorizante (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04269
(151) 07.06.2011
(732) S.C. SAMSON INVESTITII S.A.,

Str. Tipografilor nr. 29, et. 1, camera
6, sector 1, 013714, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Boombox

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor destinate copiilor: jucării, jocuri;
îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, produse
din piele şi imitaţii din piele, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
gimnastică şi de sport; ţesături şi produse
textile; mobilier, articole nou născuţi,
cărucioare, scaune, accesorii; produse pentru
igiena şi întreţinere corporală, capilară si
orală; cărţi, papetărie, muzică, filme, (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04270
(151) 07.06.2011
(732) S.C. B-WAN COMPUTERS S.R.L.,

Şos. Pantelimon nr. 334, bl. 30, sc. 3,
et. 2, ap. 193, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UltimatePilates



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri de Marca BOPI nr.6/2011/23

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04287
(151) 07.06.2011
(732) S.C. RION TRADING SERVICE

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

(540)

MORE LIASON SERVICES

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04271
(151) 07.06.2011
(732) S.C. TESTER GRUP S.R.L., Str. G.

Muzicescu nr. 5, bl. 7A, et. 2, ap. 2,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

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

(540)

IDeO

(591) Culori revendicate:gri
  
(531) Clasificare Viena:270503; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
serviciide analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi servicii de cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04272
(151) 07.06.2011
(732) S.C. TRAMOS S.R.L., Nr. 343/C,

judeţul Bihor, 417078, SAT SÂNTION
ROMANIA 

(540)

PROFI GUSTO
  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04281
(151) 07.06.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

NICOLESCU, Str. I.L. Caragiale nr.
30, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TU FACI REALITATEA

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:010501; 260205;

261501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04288
(151) 07.06.2011
(732) S.C. RION TRADING SERVICE

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

(540)

MORE REAL ESTATE SERVICES

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04261
(151) 07.06.2011
(732) S.C. GRAFFITI/B B D O S.A., Str.

Iordache Golescu, nr. 17, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞI IERI. ŞI AZI.

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:200117; 260118;

261113; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04273
(151) 07.06.2011
(732) MERA VICTOR, Str. Pometului nr.

23, judeţul Mureş, 545300, REGHIN
ROMANIA 

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

(540)

de Ardeal
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(591) Culori revendicate:galben, albastru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04289
(151) 07.06.2011
(732) S.C. RION TRADING SERVICE

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

(540)

MORE GREEN ENERGY

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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 04282
(151) 07.06.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

NICOLESCU, Str. I.L. Caragiale nr.
30, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

REALITATEA.NET

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260205;

261501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04290
(151) 07.06.2011
(732) IEPAN MARILENA, Str. Mărăşeşti

nr. 33, ap. 4, judeţul Mureş, , TARGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

Club VIVID

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270515;

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

clase:
41 Servicii de cluburi, divertisment sau
educaţie, cluburi de noapte, discotecă.
43 Servici i  de  barur i ,  cafenele ,
cafenele-restaurant. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04291
(151) 07.06.2011
(732) RADU OCTAVIAN, Str.Odobeşti nr.

11, Bl. T1, Sc. A, Et. 13, Ap. 79, Sector
3, 032154, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NVU

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04263
(151) 07.06.2011
(732) S.C. ATODIS SERV S.R.L., Str.

Octavian Goga nr. 23, ap. 1, jud. Arad,
310028, ARAD ROMANIA 

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

(540)

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

clase:
14 Decoraţiuni, vitralii, mozaicuri din sau
placate cu metale preţioase; metale preţioase
şi aliaje ale acestora, produse din sau placate
cu metale preţioase care nu sunt cuprinse în
alte clase; bijuterii, pietre preţioase; ceasuri şi
instrumente de măsurare a timpului şi imitaţii
ale acestora; butoni de manşete, ace de cravata
din aceste materiale; obiecte de artă, cu
excepţia celor din metale preţioase.
16 Desene, tablouri, picturi, înrămate sau nu;
benzi desenate; papetarie; fotografii; materiale
pentru artişti; peniţe de aur; materiale plastice
pentru ambalaj (neincluse în alte clase).
20 Mobilier, produse şi obiecte de mobilier;
mobilier decorativ; decoraţiuni pentru
mobilier; obiecte pentru decoraţiuni;
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ornamente pentru rame; oglinzi, rame; produse
din lemn, plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş,
os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic;
lucrări de artă din lemn, plastic, ceară şi alte
materiale din aceasta clasă.
21 Sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; sticlă pictată; opere de artă din ceramică,
teracotă şi sticlă; mozaicuri din sticlă; ceainice
ornamentale; ustensile de gospodărie sau
bucătărie şi containere; piepteni şi bureţi; perii
(exceptând pensulele de pictură, vopsit);
materialele de fabricaţie a periilor; articole
pentru scopuri de curăţire; sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată cu excepţia sticlei utilizată
în construcţii; sticlărie, porţelan şi ceramică
neincluse în alte clase.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil; tapete murale.
42 Servicii de design interior, exterior,
industrial, pentru ambalaje, vestimentar,
industrial, pentru construcţii, pentru mobilier;
arhitectură, artă grafică şi design; consiliere în
domeniul construcţiilor; stabilirea de planuri
pentru construcţii; serviciile de arhitectură,
proiectare, design interior şi exterior, creaţie
mobilier, proiectarea design-ului de elemente
decorative, pictură pe mobilier, sticlă şi alte
materiale de construcţie pentru amenajare
interioară şi exterioară; servicii în domeniile
ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi
proiectarea aferente; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software; autentificarea de opere
de artă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04275
(151) 07.06.2011
(732) S.C. PINTILIE BROKER DE

ASIGURARE S.R.L., Al. Adriana
Carstea nr. 13, bl. 37, sc. 1, et. 1, ap.
19, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

asiguratorii ro

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260408;

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

clase:
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04294
(151) 07.06.2011
(732) S.C. BPO CALL CENTER S.R.L.,

Aleea Baiut nr. 4, bl. C7 bis, sc. A, et.
10, ap. 38, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

P PLANTERS established in 1999

(591) Culori revendicate:olive (pantone
617C)

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

270508; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04283
(151) 07.06.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

NICOLESCU, Str. I.L. Caragiale nr.
30, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ASTA E REALITATEA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:010501; 260205;

261501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04284
(151) 07.06.2011
(732) S.C. NICOTEN A.G. S.R.L., Str.

Avram Iancu nr. 153, bl. 3, sc. B, ap.
12, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

NO nicoten more health more fun

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04276
(151) 07.06.2011
(732) S.C. MERCOS S.R.L., Str.

Academiei nr. 1, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

maro
 
(531) Clasificare Viena:270711; 270717;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04285
(151) 07.06.2011
(732) SILVANA ROBERTA HELAL, Str.

Viorele nr. 4, bl. 22, sc. 1, ap. 29, et. 7,
sector 4, 040426, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Armina Rosi
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04277
(151) 07.06.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

NICOLESCU, Str. I.L. Caragiale nr.
30, Judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu

(531) Clasificare Viena:010501; 260205;
261501; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04264
(151) 07.06.2011
(732) S.C. MIRON AGENTIE DE CARTI

S.R.L., Str. Ion Baiulescu nr. 63A,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EDITURA MIRON
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(531) Clasificare Viena:020115; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; alte articole
pentru legătorie; papetărie; fotografii; caractere
tipografice; clişee; cărţi, reviste, ziare.
28 Jocuri, jucării.
35 Publicitate; redactarea şi editarea textelor cu
caracter publicitar.
41 Educaţie, instruire; redactarea şi editarea
textelor cu caracter nepublicitar.
42 Crearea şi menţinerea site-ului web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04265
(151) 07.06.2011
(732) S.C. CENTRINVEST HOUSE

S.R.L., Str. Splaiul Independenţei nr.
273, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bursa Firme

(591) Culori revendicate:galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:241517; 261501;

270502; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04266
(151) 07.06.2011
(732) SERVICIUL DE INFORMATII

EXTERNE, Şos. Bucureşti-Ploieşti
nr. 280-282, sector 1, O.P.41, C.P.59,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I.P. NEW MARK COMPANY S.R.L.,
Bdul. Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, sc.
C, et. 4, ap. 83, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

SIE
 
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04267
(151) 07.06.2011
(732) SERVICIUL DE INFORMATII

EXTERNE, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.
280-282, sector 1, O.P.41, C.P.59, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I.P. NEW MARK COMPANY S.R.L.,
Bdul. Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, sc.
C, et. 4, ap. 83, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

SERVICIUL DE INFORMATII
EXTERNE ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben-orange

  
(531) Clasificare Viena:040301; 040303;

090110; 260118; 290114;  
(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.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04268
(151) 07.06.2011
(732) S.C. ALVORADO S.R.L., Sat Olteni

nr. 15, jud. Vâlcea, , COMUNA
BUJORENI ROMANIA 

(540)

ALVORADO
  
(531) Clasificare Viena:260118; 260201;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04321
(151) 08.06.2011
(732) DUMITRIU ROMI, Str. Gheorghe

Petrascu nr. 25, bl. 01C, sc. 1, ap. 20,
Judeţul Galaţi, , TECUCI ROMANIA

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

(540)

MIT SOFT

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
verde

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270519;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de

înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04304
(151) 08.06.2011
(732) S.C. VERTICAL DECOR S.R.L.,

Str. Eugen Ionescu, nr. 3, bl. 3ABC,
sc. B, et. 3, ap. 16, Jud. Olt, 230047,
SLATINA ROMANIA 

(540)

INSULA DE PERDELE SI DRAPERII
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă, perdele,
draperii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04322
(151) 08.06.2011
(732) A N G H E L E S C U

FLORENTIN-CONSTANTIN, Str.
Iarmaroc nr. 4, Judeţul Iaşi, 700198,
IAŞI ROMANIA 

(540)

TURNUL DE APA
 
(531) Clasificare Viena:070106; 070124;

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

clase:
43 Restaurant - servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 04329
(151) 08.06.2011
(732) MIH ALLEGRO BV, Taurusavenue

105, 2132, LS HOOFDDORP
NETHERLANDS 

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

(540)

MAGAZIN DE INCREDERE
COMPARI.RO

(531) Clasificare Viena:241521; 260116;
260118;  

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

35 Servicii de publicitate; servicii
promoţionale; publicitate radio; publicitate
TV; publicitate online; distribuţie de materiale
publicitare la cutia poştala (direct mai!
advertising); dezvoltarea şi actualizarea de
materiale publicitare; distribuţie de materiale
publicitare; scrierea şi publicarea de texte
publicitare; închirierea de spaţii publicitare,
inclusiv pe Internet şi alte reţele de
computere; închirierea timpilor de publicitate
în medii de comunicare (rental od advertising
time în communication media); distribuţie de
mostre; demonstraţii/prezentări de produse
(demonstration of goods); decorări de vitrine
(shop-window dressing); servicii de
proiectare/machetare în scopuri publicitare
(layout services for advertising purposes);
servicii de management al publicităţii;
organizare de expoziţii şi târguri în scop
comercial sau de publicitate; servicii de
agenţie de publicitate; servicii de relaţii
publice; servicii de sondare a opiniei publice;
analiza şi cercetare de piaţă; lucrări de birou;
managementul afacerilor şi consultanţă în
afaceri; administrare de afaceri; furnizarea de
asistenţă şi informaţii în afaceri; administrarea
comercială a licenţelor de produse/servicii ale
altora; efectuarera de anchete şi investigaţii în
afaceri (undertaking business investigations
and enquiries); servicii de evidenţă contabilă
(accounting); contabilitate (bookkeeping);
servicii de facturare; compilare de statistici;
compilarea şi sistematizarea datelor într-o
baza de date de computere; cercetarea datelor
în baze de date de computere pentru alţii;
servicii de expertiză a eficienţei (efficiency
expert services); copiere de documente;
servicii de dactilografiere; agenţii de import
export; servicii de vânzare cu amănuntul,
inclusiv prin intermediul unor reţele de
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computere şi Internet; procesarea comenzilor
de cumpărare; furnizarea de asistenţă la
cumpărarea şi achiziţionarea de produse şi
servicii pentru alţii; exploatarea de pieţe on line
pentru cumpărarea, vânzarea şi/sau schimbul
de produse, servicii şi/sau imobiliare; servicii
de comparare a preturilor; servicii de analiză şi
comparare a  produselor/servici i lor
(product/service comparison and review
services); pregătirea şi diseminarea
informaţiilor privind caracteristicile, calitatea
şi preţurile produselor/serviciilor; servicii de
vânzare la licitaţie; organizarea şi conducerea
de vânzare la licitaţie, inclusiv în reţele de
computere şi Internet; operarea de programe de
fidelizare pentru clienţi; compilarea de baze de
date de computere online şi baze de date care
pot fi cercetate on line în domeniul reţelelor de
socializare; informaţii, sfătuire şi consultanţă
pentru serviciile menţionate mai sus.
42 Proiectarea, dezvoltarea şi/sau
implementarea de software de computere şi
soluţii de internet; actualizarea şi instalarea de
software pentru computere; analiza sistemelor
de computere; servicii de suport tehnic;
remedierea problemelor de software de
calculatoare; proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru altii; proiectarea şi dezvoltarea de
sisteme pentru plată electronică şi pentru
procesarea transferurilor electronice de
fonduri; proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online;
proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe pentru
dezvoltarea de aplicaţii (application
programming interfaces (API); proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din Internet; informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile
menţionate mai sus.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de reţele de socializare; servicii pentru
prevenirea şi protecţia împotriva fraudei;

servicii de rezolvare a litigiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04274
(151) 07.06.2011
(732) S.C. OLD MODEL S.R.L., Str.

Baicului nr. 90, cam. 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TTP

(591) Culori revendicate:gri metalizat
(531) Clasificare Viena:270503; 270519;

290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Telefon mobil; aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsură, 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04305
(151) 08.06.2011
(732) S.C. ASERBANA GROUP S.R.L.,

Calea Victoriei Nr. 100, Et. 1, Ap. 18,
Sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

METODA DFL
 

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

16 Tipărituri; editări; fotografii; materiale
pentru artişti; broşuri; materiale de instruire sau
învăţământ.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de consultanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04330
(151) 08.06.2011
(732) M I H  A L L E G R O  B V ,

Taurusavenue 105, 2132, LS
HOOFDDORP NETHERLANDS 

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

(540)

MAGAZIN DE INCREDERE
MEMBRU COMPARI.RO
  
(531) Clasificare Viena:260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate; servicii
promoţionale; publicitate radio; publicitate
TV; publicitate online; distribuţie de
materiale publicitare la cutia poştala (direct
mai! advertising); dezvoltarea şi actualizarea
de materiale publicitare; distribuţie de
materiale publicitare; scrierea şi publicarea
de texte publicitare; închirierea de spaţii
publicitare, inclusiv pe Internet şi alte reţele
de computere; închirierea timpilor de
publicitate în medii de comunicare (rental
od advertising time în communication
media) ;  d i s t r ibu ţ i e  de  mos t re ;
demonstraţii/prezentări de produse
(demonstration of goods); decorări de vitrine
(shop-window dressing); servicii de
proiectare/machetare în scopuri publicitare
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(layout services for advertising purposes);
servicii de management al publicităţii;
organizare de expoziţii şi târguri în scop
comercial sau de publicitate; servicii de agenţie
de publicitate; servicii de relaţii publice;
servicii de sondare a opiniei publice; analiza şi
cercetare de piaţă; lucrări de birou;
managementul afacerilor şi consultanţă în
afaceri; administrare de afaceri; furnizarea de
asistenţă şi informaţii în afaceri; administrarea
comercială a licenţelor de produse/servicii ale
altora; efectuarera de anchete şi investigaţii în
afaceri (undertaking business investigations
and enquiries); servicii de evidenţă contabilă
(accounting); contabilitate (bookkeeping);
servicii de facturare; compilare de statistici;
compilarea şi sistematizarea datelor într-o baza
de date de computere; cercetarea datelor în
baze de date de computere pentru alţii; servicii
de expertiză a eficienţei (efficiency expert
services); copiere de documente; servicii de
dactilografiere; agenţii de import export;
servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul unor reţele de computere şi
Internet; procesarea comenzilor de cumpărare;
furnizarea de asistenţă la cumpărarea şi
achiziţionarea de produse şi servicii pentru
alţii; exploatarea de pieţe on line pentru
cumpărarea, vânzarea şi/sau schimbul de
produse, servicii şi/sau imobiliare; servicii de
comparare a preturilor; servicii de analiză şi
comparare a  produselor/servici i lor
(product/service comparison and review
services); pregătirea şi diseminarea
informaţiilor privind caracteristicile, calitatea
şi preţurile produselor/serviciilor; servicii de
vânzare la licitaţie; organizarea şi conducerea
de vânzare la licitaţie, inclusiv în reţele de
computere şi Internet; operarea de programe de
fidelizare pentru clienţi; compilarea de baze de
date de computere online şi baze de date care
pot fi cercetate on line în domeniul reţelelor de
socializare; informaţii, sfătuire şi consultanţă
pentru serviciile menţionate mai sus.

42 Proiectarea, dezvoltarea şi/sau
implementarea de software de computere şi
soluţii de internet; actualizarea şi instalarea
de software pentru computere; analiza
sistemelor de computere; servicii de suport
tehnic; remedierea problemelor de software
de calculatoare; proiectarea, crearea,
găzduirea, administrarea şi/sau întreţinerea
website-urilor pentru altii; proiectarea şi
dezvoltarea de sisteme pentru plată
electronică  şi  pentru procesarea
transferurilor electronice de fonduri;
proiectarea şi dezvoltarea proceselor de
autentificare a utilizatorilor online;
proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe pentru
dezvoltarea de aplicaţii (application
programming interfaces (API); proiectarea,
a d mi n i s t r a r e a  ş i  mo n i t o r i z a r e a
website-urilor de reţele de socializare din
Internet; informaţii, sfaturi şi consultanţă
pentru serviciile menţionate mai sus.
45 Servicii personale şi sociale oferite de
către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor; servicii de reţele de socializare;
servicii pentru prevenirea şi protecţia
împotriva fraudei; servicii de rezolvare a
litigiilor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri de Marca BOPI nr.6/2011/23

(210) M 2011 04331
(151) 08.06.2011
(732) MIH ALLEGRO BV, Taurusavenue

105, 2132, LS HOOFDDORP
NETHERLANDS 

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

(540)

PĂRERE DE ÎNCREDERE
  
(531) Clasificare Viena:020914; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate; servicii
promoţionale; publicitate radio; publicitate TV;
publicitate online; distribuţie de materiale
publicitare la cutia poştala (direct mai!
advertising); dezvoltarea şi actualizarea de
materiale publicitare; distribuţie de materiale
publicitare; scrierea şi publicarea de texte
publicitare; închirierea de spaţii publicitare,
inclusiv pe Internet şi alte reţele de computere;
închirierea timpilor de publicitate în medii de
comunicare (rental od advertising time în
communication media); distribuţie de mostre;
demonstra ţ i i /prezentăr i  de produse
(demonstration of goods); decorări de vitrine
(shop-window dressing); servicii de
proiectare/machetare în scopuri publicitare
(layout services for advertising purposes);
servicii de management al publicităţii;
organizare de expoziţii şi târguri în scop
comercial sau de publicitate; servicii de agenţie
de publicitate; servicii de relaţii publice;

servicii de sondare a opiniei publice; analiza
şi cercetare de piaţă; lucrări de birou;
managementul afacerilor şi consultanţă în
afaceri; administrare de afaceri; furnizarea
de asistenţă şi informaţii în afaceri;
administrarea comercială a licenţelor de
produse/servicii ale altora; efectuarera de
anchete şi investigaţii în afaceri
(undertaking business investigations and
enquiries); servicii de evidenţă contabilă
(accounting); contabilitate (bookkeeping);
servicii de facturare; compilare de statistici;
compilarea şi sistematizarea datelor într-o
baza de date de computere; cercetarea
datelor în baze de date de computere pentru
alţii; servicii de expertiză a eficienţei
(efficiency expert services); copiere de
documente; servicii de dactilografiere;
agenţii de import export; servicii de vânzare
cu amănuntul, inclusiv prin intermediul unor
reţele de computere şi Internet; procesarea
comenzilor de cumpărare; furnizarea de
asistenţă la cumpărarea şi achiziţionarea de
produse şi servicii pentru alţii; exploatarea
de pieţe on line pentru cumpărarea, vânzarea
şi/sau schimbul de produse, servicii şi/sau
imobiliare; servicii de comparare a
preturilor; servicii de analiză şi comparare a
produselor/serviciilor (product/service
comparison and review services); pregătirea
şi diseminarea informaţiilor privind
caracteristicile, calitatea şi preţurile
produselor/serviciilor; servicii de vânzare la
licitaţie; organizarea şi conducerea de
vânzare la licitaţie, inclusiv în reţele de
computere şi Internet; operarea de programe
de fidelizare pentru clienţi; compilarea de
baze de date de computere online şi baze de
date care pot fi cercetate on line în domeniul
reţelelor de socializare; informaţii, sfătuire
şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus.
42 Proiectarea, dezvoltarea şi/sau
implementarea de software de computere şi
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soluţii de internet; actualizarea şi instalarea de
software pentru computere; analiza sistemelor
de computere; servicii de suport tehnic;
remedierea problemelor de software de
calculatoare; proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru altii; proiectarea şi dezvoltarea de
sisteme pentru plată electronică şi pentru
procesarea transferurilor electronice de
fonduri; proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online;
proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe pentru
dezvoltarea de aplicaţii (application
programming interfaces (API); proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din Internet; informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile
menţionate mai sus.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii de reţele de socializare; servicii pentru
prevenirea şi protecţia împotriva fraudei;
servicii de rezolvare a litigiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04312
(151) 08.06.2011
(732) EVA HOME APPLIANCE S.R.L.,

Bd. Decebal nr. 5, bl. A12, sc. 1, parter,
camera 1, sector 3, , 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)

meister Hausgerate

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

clase:
7 Maşini şi unelte; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre); utilaje pentru
agricultură cu excepţia celor acţionate
manual; incubatoare pentru ouă; aparate
pentru uz casnic cuprinse în această clasă:
roboţi de bucătărie; mixere, blendere, maşini
de tocat carne; maşini de feliat; cuţite
electrice; maşini de spălat, maşini de spălat
vase, maşini de spălat şi maşini de uscat;
maşini de măcinat, maşini de măcinat cafea,
fiare de călcat; aspiratoare electrice de uz
casnic: aspiratoare electrice; aparate de
lustruit parchetul, maşini electrice şi
dispozitive pentru lustruire; părţi şi accesorii
ale celor cuprinse în această clasă.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04295
(151) 08.06.2011
(732) S.C. ASTRA NOVA SECURITY

S.A., Str. Piaţa Unirii nr. 1, Magazin
Unirea, et. 5, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

ANS Astra Nova Security
(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:270524; 290104;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04323
(151) 08.06.2011
(732) S.C. CR MILLENIUM TEAM

S.R.L., Str. Vasile Gherghel nr. 82,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU,  S t r .  Muzeu l
Zambaccian nr. 34, sc B, Parter, ap. 3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

The Bankers INTEREST IN QUALITY
TIME

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
5463 C), auriu (pantone 874 C)

  
(531) Clasificare Viena:090717; 270524;

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

clase:
41 Divertisment, activităţi sportive şi
culturale; organizarea de concursuri,
concerte, recitaluri, karaoke.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
ale barurilor, cafenelelor, restaurantelor,
cofetăriilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04306
(151) 08.06.2011
(732) LISTARU BRADUT REMUS,

B-dul Al. Lăpuşneanu nr. 74, bl. LE
20A, sc. A, et. 8, ap. 24, Jud.
Constan ţa, ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

corina dent

(591) Culori revendicate:negru, gri
(531) Clasificare Viena:050313; 270501;

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

clase:
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10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04324
(151) 08.06.2011
(732) S.C. CR MILLENIUM TEAM

S.R.L., Str. Vasile Gherghel nr. 82,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU,  S t r .  Muzeu l
Zambaccian nr. 34, sc B, Parter, ap. 3,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

THE BANKERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment, activităţi sportive şi culturale;
organizarea de concursuri, concerte, recitaluri,
karaoke.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii ale
barurilor, cafenelelor, restaurantelor,
cofetăriilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04313
(151) 08.06.2011
(732) S.C. CORGAM S.R.L., Str. Vasile

Lucaciu nr. 162, judeţul Maramureş,
430402, BAIA MARE ROMANIA

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

(540)

Răcoros de Vară

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

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031304;

061909; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04314
(151) 08.06.2011
(732) S.C. CORGAM S.R.L., Str. Vasile

Lucaciu nr. 162, judeţul Maramureş,
430402, BAIA MARE ROMANIA 

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

(540)

Uşurel de Vară

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

  
(531) Clasificare Viena:031301; 031304;

061909; 270501; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04307
(151) 08.06.2011
(732) DRUCKFARBEN ROMANIA

S.R.L., Str. Atomiştilor nr. 17-23, Jud.
Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA 

(540)

BASIK

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

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută, metale sub
formă de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04332
(151) 08.06.2011
(732) S.C. LINDAB S.R.L., Şos. de

Centură nr. 8, Jud. Ilfov, ,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS ROMANIA

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

(540)

ASTRON

(591) Culori revendicate:albastru, alb
 
(531) Clasificare Viena:070311; 260418;

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

clase:
6 Clădiri metalice industriale prefabricate cu
structură de oţel.
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37 Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii
referitoare la clădiri metalice industriale
prefabricate cu structură de oţel.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04308
(151) 08.06.2011
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Calea

Torontalului DN 6, KM 5-7, OP. 8 - CP
1329, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

TopOferta.ro

(591) Culori revendicate:galben, negru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri web)

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04296
(151) 08.06.2011
(732) COMPANIA NATIONALA

LOTERIA ROMANA S.A., Str.
Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

loto 5/40 SUPER NOROC

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:050306; 200505;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane şi valize;
umbrele, umbrele de soare şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
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25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04309
(151) 08.06.2011
(732) S.C. INFORM MEDIA S.R.L., Calea

Torontalului DN 6, KM 5-7, OP. 8 - CP
1329, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

publi24.ro

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

clase:
42 Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04297
(151) 08.06.2011
(732) COMPANIA NATIONALA

LOTERIA ROMANA S.A., Str.
Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

lotomania

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:050306; 270501;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane şi valize;
umbrele, umbrele de soare şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04315
(151) 08.06.2011
(732) FUNDATIA CAMERA DE

ARBITRAJ SI MEDIERE, Bdul.
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2, bl. B2
colţ, Tr. 1, Judeţul Iaşi, 700124, IAŞI
ROMANIA 

(540)

CENTRUL DE MEDIERE "LEX
PACTA"
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04333
(151) 08.06.2011
(732) S.C. AUTO ITALIA IMPEX S.R.L.,

B-dul Timişoara nr. 60D, sect. 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOITALIA GROUP

(531) Clasificare Viena:260418; 270511;
270512; 290113;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor şi autovehiculelor uşoare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04298
(151) 08.06.2011
(732) COMPANIA NATIONALA

LOTERIA ROMANA S.A., Str.
Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

joker NOROC PLUS

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:050306; 200505;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru
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papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04310
(151) 08.06.2011
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

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

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

(540)

BERARIA URSUS
 
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04299
(151) 08.06.2011
(732) COMPANIA NATIONALA

LOTERIA ROMANA S.A., Str.
Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

lozul cel mare

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050306; 270501;

290103;  
(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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
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aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04325
(151) 08.06.2011
(732) CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI

STEAUA BUCURESTI, Bd. Ghencea
nr. 35, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Clubul de lângă inimă

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

 
(531) Clasificare Viena:240105; 240107;

240115; 290115;  

(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)
destinati/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi;
raşini naturale în stare brută; metale sub
formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili
(inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitile
pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
produse igienice pentru medicină; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construc ţ ie  metal ice;  construc ţ i i
transportabile metalice; materiale metalice
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; produse de lăcătuşerie şi
feronerie metalică; tuburi metalice; case de
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bani; produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.
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.
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
de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente de muzică.

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în
alte clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale, necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane şi valize;
umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice şi
articole de şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie; asfalt, smoală, bitum;
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse
(necuprinse în alte clase) din lemn, plută,
trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş, fanoane
de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale
sau din materiale plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din metale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate,
vele, saci, necuprinse în alte clase; materiale
de umplutură (cu excepţia cauciucului sau
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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, broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea

mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau 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 04334
(151) 08.06.2011
(732) M I R I C A  M A R I U S

ALEXANDRU, Aleea Constelaţiei
nr.1, bl.136, sc.A, ap.120, judeţul
Braşov, , BRASOV ROMANIA 

(540)

Narcotic Sound

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04316
(151) 08.06.2011
(732) FUNDATIA VOCI STRAMOSI, Str.

Sg. Ion Marcu nr. 5, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FUNDAŢIA VOCI STRĂMOŞI

  
(531) Clasificare Viena:020109; 020123;

030724; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 04300
(151) 08.06.2011
(732) COMPANIA NATIONALA

LOTERIA ROMANA S.A., Str.
Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

plus noroc

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050306; 270501;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor); materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane şi valize;
umbrele, umbrele de soare şi bastoane, bice
şi articole de şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială;  crearea şi  dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04301
(151) 08.06.2011
(732) C O M P A N I A  N A T I O N A L A

LOTERIA ROMANA S.A., Str.
Poenaru Bordea nr. 20, sect. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

super noroc

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:050306; 270511;

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

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane şi valize;
umbrele, umbrele de soare şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
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 04311
(151) 08.06.2011
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

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

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

(540)

Ciucaş Braşov Bere Medaliată

(591) Culori revendicate:verde, auriu
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(531) Clasificare Viena:030407; 060102;
060311; 270502; 290112;  

(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 04335
(151) 08.06.2011
(732) MIRICA MARIUS ALEXANDRU,

Aleea Constelaţiei nr.1, bl.136, sc.A,
ap.120, judeţul Braşov, , BRASOV
ROMANIA 

(540)

Mamasita
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04326
(151) 08.06.2011
(732) S.C. TRIVOLI IMPEX S.R.L., Str.

Unirii Siret bl. 6A, sc. 1, ap. 4, Judeţul
Gorj, , TÂRGU JIU ROMANIA 

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

(540)

EURO-TEK

(591) Culori revendicate:roşu, albastu
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;

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

clase:
6 Materiale de construcţie metalice,
construcţii transportabile metalice, cabluri şi
fire metalice neelectrice, produse de
feronerie şi lăcătuşerie metalice, tuburi
metalice, produse metalice necuprinse în
alte clase.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum;
construcţii transportabile nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de
instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04317
(151) 08.06.2011
(732) S.C. ADNET TELEVISION

S.R.L., B-dul Basarabia nr. 96B,
mezanin, spaţiul comercial nr. 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

AdNet TV Continuous Evolution
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(591) Culori revendicate:orange, negru, roşu,
alb

  
(531) Clasificare Viena:090110; 270524;

290114;  
(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.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04336
(151) 08.06.2011
(732) G R E E N  U P  F O O D S

INTERNATIONAL LIMITED, Ras
al Khaiman, , CONSULCO ARABIA
FZE EMIRATELE ARABE UNITE 

(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)

Green Up Papa Verde

(591) Culori revendicate:verde deschis -
luminos, verde închis

  
(531) Clasificare Viena:050116; 260118;

270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente);
mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; publicitate online într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 30 pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; import-export; organizare de
târguri şi expoziţii în scopuri comerciale şi
publicitate.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04327
(151) 08.06.2011
(732) S.C. INVEST ROMCONSULT

STRADE S.R.L., Str. Prunilor nr. 17,
Sat 1 Decembrie, Judeţul Ilfov, ,
C O M U N A  1  D E C E M B R I E
ROMANIA 

(540)

BOIERESC Mezeluri româneşti din 1950

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

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04318
(151) 08.06.2011
(732) S.C. BEST PRINT SERVICES

S.R.L., Str. Valea Oltului nr. 63-65,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

bestprint

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

290101;  
(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.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04337
(151) 08.06.2011
(732) RAFAEL ZAKAI, Harotem 7, ,

HOLON ISRAEL 
(732) LENZINI NOAM, 15 Ehod Haam ST,

, HOLON ISRAEL 
(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)

Rafael & Sons DIAMONDS &
JEWELLERY

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:170204; 270509;

270515; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ciasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasa 14 (exceptând transportul), pentru a

permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; import-export;
organizare de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04328
(151) 08.06.2011
(732) S.C. ALIX AVIEN COSMETICS

S.R.L., Sat Dragomiresti, Str. DE
286, DE 287/1, Tarlaua 76, Jud.
I l f o v ,  ,  C O M U N A
D R A G O M I R E S T I  V A L E
ROMANIA 

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

(540)

Happy KINDER

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru, verde, bleu, bej, gri, roz,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:020502; 020506;

020517; 270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04319
(151) 08.06.2011
(732) S.C. BEST PRINT SERVICES

S.R.L., Str. Valea Oltului nr. 63-65,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

bestprint

(591) Culori revendicate:roşu deschis
(Pantone 1797C), roşu închis (Pantone
1807C)

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

290112;  
(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.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04320
(151) 08.06.2011
(732) S.C. PROFY STYLE S.R.L., Aleea

Românilor, bl. 14, sc. 2, ap. 8, Jud.
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

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

(540)

PROFY

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

  
(531) Clasificare Viena:260408; 261509;

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

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţie; asfalt, smoală, bitum;
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE

Referitor depozit reglementar m 2011 04045 publicat in BOPI cereri marci nr.5/2.06.2011

s-a produs o eroare in ceea ce priveste denumirea marcii care a fost introdusa gresit

EKOKIT  corect  fiind  ECOKIT.

 Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date.

Referitor depozit reglementar m 2011/3636 publicat in BOPI cereri marci nr.5/19.05.2011

s-a produs o eroare de dactilografiere la introducerea marcii  corect fiind
SIXTH  QUALITY  RESEARCH  cu element figurativ.

Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date.




