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(210) M 2011 03978
(151) 29.06.2011
(732) SUSTAC ZENO DANIEL, Str.

Semenic nr. 1, judeţul Timiş, ,
GHIRODA ROMANIA 

(540)

Amiabil TV

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04178
(151) 23.06.2011
(732) S.C. FAST & ECO OIL CHANGE

S.R.L., Str. Observatorului nr. 9, bl.
OS9, sc. 2, parter, ap. 11, jud. Cluj,
400500, CLUJ NAPOCA ROMANIA

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

(540)

FAST & ECO

(591) Culori revendicate:roşu, negru, verde

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

clase:
37 Servicii de reparaţii şi de întreţinerea
autovehiculelor, mai ales schimbarea şi
completarea uleiului şi gresare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04382
(151) 29.06.2011
(732) S.C. MODULO CONSULTING

S.R.L., Intrarea Şcoala Herăstrău nr.
1B, et. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MODULO IT CONSULTANCY
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(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; programare pagini
web, baze de date, web design.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04383
(151) 29.06.2011
(732) S.C. MODULO CONSULTING

S.R.L., Intrarea Şcoala Herăstrău nr.
1B, et. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TENORA VOIP SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
echipamente pentru tratarea informaţiei şi

calculatoare; centrale telefonice.
35 Constituire baze de date.
38 Telecomunicaţii.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; programare pagini
web, baze de date, web design.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04431
(151) 28.06.2011
(732) S.C. GEALAN ROMANIA S.R.L.,

Bd. Iuliu Maniu nr. 612-614, sector 6,,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GEALAN

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

  
(531) Clasificare Viena:040502; 070302;

260116; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Materiale de construcţie metalice.
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.
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19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
construcţii transportabile nemetalice.
20 Produse (necuprinse în alte clase) din lemn,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04611
(151) 24.06.2011
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

AMBROZIE KRONSTADT RUMANIEN

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

(531) Clasificare Viena:040301; 070101;
240119; 240903; 250119; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04612
(151) 24.06.2011
(732) PANDELE LIVIU, Str. Bisericii

Române nr. 88, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

SiebenBurgen GINGER BEER maturat
în butoaie de stejar

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

  
(531) Clasificare Viena:090110; 110308;

110320; 190101; 250119; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 6/2011/26

(210) M 2011 04574
(151) 24.06.2011
(732) E ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.,

P-ţa Trandafirilor nr. 21, judeţul
Mureş, 540048, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

DistriGaz Nord România

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270508;

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

clase:
16 Produse de imprimerie.
31 Produse agricole, horticole.
39 Servicii de distribuţie a gazelor naturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04720
(151) 23.06.2011
(732) MEN INDUSTRY GROUP GIE, Str.

Răcari nr. 5, Corp 51A, parter, camera
1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEN INDUSTRY GROUP

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260418;

270515; 270519; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04713
(151) 23.06.2011
(732) S.C. EDITURA CASSANDRA

S.R.L., Str. Sirenelor nr. 81-83, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA IN REGIE PROPRIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii online.
16 Publicaţii tipărite.
35 Publicitate.
38 Servicii de internet prin intermediul
site-ului.
42 Crearea şi menţinerea de siteuri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04714
(151) 23.06.2011
(732) S.C. EDITURA CASSANDRA

S.R.L., Str. Sirenelor nr. 81-83, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CATAVENCU saptaminal incomod

(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; clişee.
35 Publicitate; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri.
41 Divertisment; activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04715
(151) 23.06.2011
(732) S.C. EDITURA CASSANDRA

S.R.L., Str. Sirenelor nr. 81-83, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CATAVENCU INTERNATIONAL
saptaminal al romanilor de aiurea
  
(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; clişee.
35 Publicitate; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare mărfuri.
41 Divertisment; activităţi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04704
(151) 23.06.2011
(732) CIOBANU LIVIU CONSTANTIN,

Drumul Valea Cricovului nr. 88, bl. 1,
sc. A, ap. 1, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Apărat pe viaţă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04705
(151) 23.06.2011
(732) DRAGU IONEL, Str. Daliei nr. 17,

bl. 8, ap. 12, Jud. Timiş, 300558,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Johnny shoes
  
(531) Clasificare Viena:240903; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04716
(151) 23.06.2011
(732) S.C. CONTESSE SALON S.R.L.,

Str. Munţii Carpaţi nr. 88 B, lotul 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONTESSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04706
(151) 23.06.2011
(732) DRAGU IONEL, Str. Daliei nr. 17,

bl. 8, ap. 12, Jud. Timiş, 300558,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

CALITATEA POARTĂ UN NUME
JOHNNY SHOES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04717
(151) 23.06.2011
(732) BAYER CONSUMER CARE AG,

Peter Merian Strasse 84, 4052,
BASEL ELVETIA 

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

(540)

REDOXITOS

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

clase:
5 Suplimente nutritive; preparate cu vitamine
şi minerale.
30 Produse de cofetărie; bomboane gumate. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04718
(151) 23.06.2011
(732) S.C. AMC PHARMA SOLUTIONS

S.R.L., Şos. Pipera - Tunari nr. 1H,
Lot O06, Judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ASK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;

parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04696
(151) 23.06.2011
(732) S.C. AGENDA S.R.L., str. Emanoil

Ungureanu nr. 3, judetul Timis, *,
Timisoara ROMANIA 

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

(540)

www.agendasenzational.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04707
(151) 23.06.2011
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(732) S.C. TRICOM SERV S.A., Str.
Ţigaretei nr. 46, Jud. Covasna, , SF.
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

tricomserv POMPE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260106; 261113;

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţifice,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografice, optică, de 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04697
(151) 23.06.2011
(732) S.C. PRIMERA INTERIORS

S.R.L., Str. Horea nr. 10, ap. 5, jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Primera INTERIORS OF PASSION

(591) Culori revendicate:indigo, alb
  
(531) Clasificare Viena:270512; 270524;

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

clase:
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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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 04719
(151) 23.06.2011
(732) OTP BANK ROMANIA S.A., str.

Buzeşti nr. 66-68, sector 1, 011017,
Bucureşti ROMANIA 

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

(540)

DRESORUL DE LEI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aplicaţii software (programe de calculator)
de acces la un portal online prin intermediul
căruia clienţii băncii să îşi poate
gestiona/administra operaţiunile referitoare la
conturile proprii şi la instrumentele financiare
(linii de credit, refinanţări) contractate cu
banca şi să schimbe mesaje cu reprezentanţii
băncii în legătura cu aceste operaţiuni.
36 Afaceri finaciare; afaceri monetare.
38 Servicii de telecomunicaţii; portal de
comunicaţii accesibil oniine prin intermediul
cărora utilizatorii sa poată gestiona
activităţile/operaţiunile referitoare la propriile
conturi şi instrumentele financiare contractate

cu banca (linii de credit, refinanţări ) şi să
schimbe mesaje cu reprezentanţii băncii în
legătură cu aceste operaţiuni.
41 Educaţie şi training în legătură cu
administrarea şi gestionarea operaţiunilor
privind propriile conturi şi instrumentele
financiare (linii de credit, refinanţări)
contractate cu banca.
42 Crearea şi dezvoltarea unui portal oniine şi
a unor aplicaţii software (programe de
calculator) de acces la un portal oniine prin
intermediul căruia clienţii băncii să îşi poate
gestiona şi administra operaţiunile referitoare
la conturile proprii şi instrumentele financiare
(linii de credit, refinanţări) contractate cu
banca şi să schimbe mesaje cu reprezentanţii
băncii în legătură cu aceste operaţiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04698
(151) 23.06.2011
(732) CIA. IGUACU DE CAFE

SOLUVEL, (Rodivia Mello Peixoto),
Km. 88, 86300-000, Cornelio
Procopio - PR Brazilia, BR-369,
BRAZILIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  N I C O L A E
BURCHEL, Str. Dr. Radovici nr. 8,
sector 5 BUCUREŞTI

(540)

Cafe Especial

(591) Culori revendicate:roşu, maro, alb
  
(531) Clasificare Viena:050701; 110320;

250119; 290113;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 6/2011/26

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04708
(151) 23.06.2011
(732) S.C. EXCLUSIVE PROMOTION

S.R.L., Str. Padesu nr. 14, bl. 14, sc.
2, ap. 40, sector 4, , 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)

SEX PILL

(591) Culori revendicate:grena, galben

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;

290112;  
(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; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltarea hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04709
(151) 23.06.2011
(732) S.C. XIBIT S.R.L., Str. Brânduşelor

nr. 94, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

OAKI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04700
(151) 23.06.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Marasti

nr.65-67. sector 1, Bucuresti,
Romania, ,  ROMANIA 

(540)

SEXXXPO - Târg erotic

(591) Culori revendicate:roşu închis, negru,
alb, roz

  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04721
(151) 23.06.2011
(732) S.C. PROMPT S.A., Str. Avram

Imbroane nr. 7, Judeţul Timiş, 300136,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

PROMPT SA TIMIŞOARA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

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

clase:
6 Confecţii metalice, materiale de construcţii
metalice; construcţii metalice transportabile;
construcţii civile şi industriale cu structură
metalică, parapeţi metalici de siguranţă pentru
drumuri.
7 Aparate (instalaţii, maşini) de ridicat şi
manipulat, macarale, poduri rulante, maşini
pentru exploatări miniere, utilaje pentru
mecanizarea porturilor şi a şantierelor navale,
aparate de manipulare (încărcare şi
descărcare), piese de schimb.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
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produselor din clasa 6 şi 7 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Construcţii civile şi industriale, servicii în
construcţii (inclusiv instalaţii şi finisaje,
reparaţii şi întreţinere); servicii în domeniul
utilajelor de ridicat şi manipulat (montaj şi
punere în funcţiune, întreţinere, reparaţii,
service, reabilitare şi modernizare utilaje).
42 Servicii de cercetare şi proiectare; analiză,
evaluări, estimări, cercetări şi rapoarte,
consultanţă, expertize şi evaluări tehnice în
domeniul tehnic şi ştiinţific, toate acestea în
legătură cu produsele din clasa 6 şi 7.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04710
(151) 23.06.2011
(732) S.C. POZITIV SECURITY S.R.L.,

Str. Sarmas nr. 49, Jud. Sălaj, 450011,
ZALĂU ROMANIA 

(540)

PS POZITIV SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011108; 090110;

240113; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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 04711
(151) 23.06.2011
(732) S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.,

B-dul Bucureşti-Ploieşti nr. 17,
Clădirea Iridex et. 6, sector 1, 013682,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JURNAL MONDEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
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programe radio-tv.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio
şi/sau tv); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
în spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalare şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ. 
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04712
(151) 23.06.2011
(732) LUCOV STEFAN-BOGDAN, Aleea

Sănduleşti nr. 5, bl. E15, sc. 1, et. 3,
ap. 17, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BELL'MONDO

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04701
(151) 23.06.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

ALIMENTA Târg internaţional pentru
industria alimentară

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, verde închis, galben, negru,
roşu deschis

(531) Clasificare Viena:080717; 210117;
270502; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04702
(151) 23.06.2011
(732) PHILIP MORRIS BRANDS

S.A.R.L., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHÂTEL ELVETIA 

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

(540)

PARLIAMENT Absolute Pleasure

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun, inclusiv trabucuri, ţigarete, tigări de foi,
tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (care nu sunt de uz
medicinal); articole pentru fumători incluzând
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, cutiipentru tutun, port-tigarete şi
scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru
rulat ţigarete, brichete; chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04703
(151) 23.06.2011
(732) S.C. PERFECT DISTRIBUTION

S.R.L., Str. Constantin cel Mare nr.
22,  jude ţul Timiş ,  300625,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

Desert Perfect

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04728
(151) 24.06.2011
(732) BRD GROUPE SOCIETE

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

(540)

Pachetul e-CLICK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare.
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35 Publicitate şi afaceri; administraţie de
bunuri în domeniul financiar bancar.
36 Asigurare şi finanţare, expertise,
consulting, prognoze în domeniul financiar
bancar, servicii bancare curente cărora li se
ataşează mai multe produse opţionale. 
38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi cercetare în domeniul
financiar bancar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04729
(151) 24.06.2011
(732) CONSTANTIN SORIN, Str. Dej nr.

26, sector 1, 012283, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE REAL DEAL %

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

(531) Clasificare Viena:090717; 270508;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04733
(151) 24.06.2011
(732) S.C. BEAUTY MANIA S.R.L., Piaţa

Unirii nr. 12, parter, Jud. Iaşi, 700058,
IAŞI ROMANIA 

(540)

depozitul de cosmetice

  
(531) Clasificare Viena:190303; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04734
(151) 24.06.2011
(732) S.C. BEAUTY MANIA S.R.L., Piaţa

Unirii nr. 12, parter, Jud. Iaşi, 700058,
IAŞI ROMANIA 

(540)

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04736
(151) 24.06.2011
(732) S.C. ATELIERUL DE BERE

S.R.L., Str. George Coşbuc nr. 72,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

AB ATELIERUL DE BERE

  
(531) Clasificare Viena:240901; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04730
(151) 24.06.2011
(732) S.C. LSG INTERSERV S.R.L., Str.

Vespasian nr.8, sector1, 010923,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ORDER System

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260301;

270502; 270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
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 04731
(151) 24.06.2011
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

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

(540)

AWALE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04737
(151) 24.06.2011
(732) S.C. RICO S.R.L., Str. Celulozei nr.

11A, Jud. Constanţa, 900155,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

RICO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04722
(151) 24.06.2011
(732) S.C. LEROY MERLIN BRICOLAJ

S.R.L., Şos. Chitilei nr. 178, et. 1, ap.
birou 2, sector 1, 12403, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LEROY MERLIN Preţuri uimitoare
pentru o casă primitoare

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

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270515;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
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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.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,

maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
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.
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.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, 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; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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40 Tratament de materiale.
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 04738
(151) 24.06.2011
(732) S.C. COSELI S.A., B-dul Poitiers nr.

43, jud. Iaşi, 700669, IAŞI
ROMANIA 

(540)

Mr. Pufulete

(591) Culori revendicate:galben, roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04723
(151) 24.06.2011
(732) S.C. ULTRAMED PHARMA

S.R.L., Calea Victoriei nr. 128A,
parter, ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ULTRA med

(591) Culori revendicate:verde

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04732
(151) 24.06.2011
(732) R E N A L O  I N V E S T M E N T S

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

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

(540)

Studentie.ro inscriere admitere

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
158 C), gri (pantone 424 C), roşu
(pantone 1805 C şi 1815 C)

(531) Clasificare Viena:020123; 270515;
290114;  

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

35 Publicitate; publicitate on-line şi
publicitate off-line, reclamă, afişe, bannere
on-line şi off-line; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04724
(151) 24.06.2011
(732) S.C. CLUB ZEXE S.R.L., Str.

Olteţului nr. 30, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

POVESTEA PORCULUI

(591) Culori revendicate:auriu, vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:030418; 030706;

250115; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04725
(151) 24.06.2011
(732) S.C. COMPANIA DE DETECTIVI

NEI S.R.L., Str. Dumbrava Nouă nr.
37, bl. S16, sc. 1, et. 4, ap. 18, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Compania de detectivi NEI

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri
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(531) Clasificare Viena:260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04726
(151) 24.06.2011
(732) PATRONATUL DETECTIVILOR

PARTICULARI DIN ROMANIA,
Str. Dumbrava Nouă nr. 37, bl. S16,
sc. 1, et. 4, ap. 18, cam. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PDPR MMX PATRONATUL
DETECTIVILOR PARTICULARI
ROMANIA

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

  
(531) Clasificare Viena:040301; 090110;

140502; 170302; 230125; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate

pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04727
(151) 24.06.2011
(732) S.C. GREIF DETECT S.R.L., Şos.

Bucureşti-Târgovişte nr. 16, bl. 1, sc.
C, ap. 11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GREIF

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

  
(531) Clasificare Viena:040301; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04759
(151) 27.06.2011
(732) S.C. NEW DEAL S.R.L., Str.

Republicii nr. 42, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

MUSIK CAFE

(591) Culori revendicate:negru, roşu, bej

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04770
(151) 27.06.2011
(732) BEAM GLOBAL ESPANA, S.L.,

Calle Arturo Soria, 107, 28043,
MADRID SPANIA 

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

(540)

LARIOS LONDON DRY GIN

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

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04771
(151) 27.06.2011
(732) JITARIU DANIEL NICOLAE, Str.

Poiana Cu Aluni nr. 6, bl. 17, sc. 2, ap.
46, sector 2, 022875, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EMY XOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04760
(151) 27.06.2011
(732) S.C. EUREKO ASIGURARI S.A.,

Bdul. Decebal nr. 25-29, Olympia
Tower, et. 2, 3, 5 şi 6, sector 3,
030964, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Arbust

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04761
(151) 27.06.2011
(732) S.C. EUREKO ASIGURARI S.A.,

Bdul. Decebal nr. 25-29, Olympia
Tower, et. 2, 3, 5 şi 6, sector 3,
030964, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vlastar

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04772
(151) 27.06.2011
(732) S.C. MARKETING-AUSTRIA

S.R.L., Str. Theodor Aman nr. 27,
sector 1, 010779, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Servus! Business Magazin

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04762
(151) 27.06.2011
(732) S.C. EUREKO ASIGURARI S.A.,

Bdul. Decebal nr. 25-29, Olympia
Tower, et. 2, 3, 5 şi 6, sector 3,
030964, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Arbore
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04763
(151) 27.06.2011
(732) S.C. EUREKO ASIGURARI S.A.,

Bdul. Decebal nr. 25-29, Olympia
Tower, et. 2, 3, 5 şi 6, sector 3,
030964, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Sequoia

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04773
(151) 27.06.2011
(732) MOV'IN, 60 rue de Mirosmenil,

75008, PARIS FRANTA 
(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea

Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MOVING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; discuri acustice;
casete video. 
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale şi anume: etuiuri pentru chei
(marochinărie); rucsacuri, saci de plajă;
valize; umbrele; parasolare; saci de toate
tipurile, şi anume: saci de sport (alţii decât cei
adaptaţi la produsele pe care sunt destinaţi să
le conţină), saci de plajă, borsete (de purtat pe
curea); trusă de voiaj; mape pentru
documente.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale: săli de sport; informaţii
în materie de divertisment sau de educaţie;
servicii pentru organizare de timp liber
(cluburi sportive); producţie de filme pe benzi
video; montajul benzilor video, înregistrări pe
benzi video; organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment); cluburi de
educaţie fizică, de sănătate, cursuri de
gimnastică, de dans, de arte marţiale, repunere
în formă fizică; editare de cărţi, reviste;
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exploatarea instalaţiilor sportive; organizarea
de competiţii sportive; organizarea de
concursuri de frumuseţe; organizarea şi
conducerea de workshop-uri; publicare de
texte, altele decât textele publicitare.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; saloane de frumuseţe; saloane de
coafură; solare; chineziterapie, masaj.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04764
(151) 27.06.2011
(732) DANILA NINEL IULIAN, Str.

Calea Giuleşti nr. 47, bl. 11A, ap. 35,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUB ONE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04774
(151) 27.06.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor
nr. 191, sector 1, 010565,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AŞA-I ROMÂNUL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04775
(151) 27.06.2011
(732) TUDOR VASILE MARIAN, Bdul. 1

Decembrie 1918, nr. 2, bl. MY9, sc. A,
ap. 16, sector 3, 032451, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SEA LINE TRAVEL

  
(531) Clasificare Viena:010315; 011524;

030716; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04739
(151) 27.06.2011
(732) M I R C E A  O C T A V I A N

C O N S T A N T I N E S C U ,  S t r .
Fizicienilor, nr. 1, bl. D2A, sc. 2, et. 4,
ap. 61, sect. 3, 032111, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

European Movement

(591) Culori revendicate:albastru deschis
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04750
(151) 27.06.2011
(732) S.C. VES S.A., Str. Mihai Viteazu nr.

102, judeţul Mureş, 545400,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

ROBUSTA

(591) Culori revendicate:oranj (pantone 152
C), alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Vase şi ustensile emailate pentru menaj sau
bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04740
(151) 27.06.2011
(732) M I R C E A  O C T A V I A N

C O N S T A N T I N E S C U ,  S t r .
Fizicienilor, nr. 1, bl. D2A, sc. 2, et. 4,
ap. 61, sect. 3, 032111, BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Mişcarea Europeană

(591) Culori revendicate:albastru deschid

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 04765
(151) 27.06.2011
(732) VERDESI GHEORGHE MARIUS,

Str. Livezeni nr. 28, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

ZIMBRIA

(591) Culori revendicate:maro, maro
deschis, cafeniu

  
(531) Clasificare Viena:030413; 270501;

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

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04741
(151) 27.06.2011
(732) RADU GEORGE, Str. Intr.

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04776
(151) 27.06.2011
(732) TEAHA CORNELIU-TEOFIL, Str.

Lt. Av. Gh. Negel nr. 66, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MGI

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260201;

270501; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04766
(151) 27.06.2011
(732) A. F. DRUICA GHEORGHE, Str.

Livezeni nr. 28, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

TELEMEA DE COVURLUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 6/2011/26

(210) M 2011 04753
(151) 27.06.2011
(732) S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str.

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

(540)

DOBROGEA BIO PÂINE ANTICĂ
ROMANĂ

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C), alb, albastru, bleu, verde,
galben, galben-pai, maro, crem,
vişiniu (pantone 201C), gri

  
(531) Clasificare Viena:020102; 080101;

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

clase:
30 Preparate făcute din cereale; pâine şi
produse de panificaţie; specialităţi de
panificaţie.

35 Gestiune afaceri comerciale; regruparea în
avantajul terţilor a produselor alimentare (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import-export; publicitate şi reclamă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04742
(151) 27.06.2011
(732) S.C.  SMANDY PROROM

SECURITY S.R.L., Str. Volumului
nr. 32, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SMANDY PROROM SECURITY

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04756
(151) 27.06.2011
(732) S.C. GALERIILE ARTMARK

S.R.L., Str. C.A. Rosetti nr. 5, corp A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEPENDENT DE ARTĂ

  
(531) Clasificare Viena:030704; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou inclusiv vânzarea la licitaţie;
expoziţii cu vânzare şi vânzarea pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04743
(151) 27.06.2011
(732) S.C. VINIA S.A., B-dul Metalurgiei

nr. 4, 6600, IAŞI ROMANIA 

(540)

VIŞINATA lui Gogâie

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04767
(151) 27.06.2011
(732) S.C. PANSIPROD MEDICAL

S.R.L., Str. Principală nr. 941, jud.
Prahova, , FILIPESTII DE PADURE
ROMANIA 

(540)

Dr. Life
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(591) Culori revendicate:roşu deschis, roşu
închis, alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04768
(151) 27.06.2011
(732) S.C. MEDIA INFO S.R.L., Şos.

Alexandria nr. 177, sector 5, 051527,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANOBLIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora materiale sau material
plastic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04777
(151) 27.06.2011
(732) S.C. HESTIA PROTECTION

S.R.L., Str. Prevederii nr. 20, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Hestia protection

(591) Culori revendicate:galben (pantone
141 C, pantone 142 C, pantone 143),
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portocaliu (pantone 144 C, pantone
145 C), maro (pantone 145 C, 146 C,
147 C)

  
(531) Clasificare Viena:011505; 270501;

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

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, consultanţă în
afaceri; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
consiliere în domeniul construcţiilor;
expertize tehnice, inginerie, proiecte tehnice şi
planuri de construcţii; protecţia mediului;
studiul şi dezvoltarea de noi produse pentru
terţi.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
avertizoare de incendii (închiriere);
consultanţă în materie de securitate;
extinctoare şi închiriere de echipamente de
incendiu; servicii de stingere a incendiilor;
consultanţă în materie de securitate şi servicii
de protecţie împotriva focului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04757
(151) 27.06.2011
(732) S.C. GREEN FAIRY COMPANY

S.R.L., Str. Speranţei nr. 24, et. 6, gr.
11, sector 2, 020993, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Beraria La 100 de Beri
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04769
(151) 27.06.2011
(732) S.C. AST ADVANCE SECURITY

S.R.L., Str. Cetatea de Baltă nr. 22, bl.
O6, sc. B, et. 1, ap. 62, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AST ADVANCE SECURITY

(591) Culori revendicate:galben, albastru
  
(531) Clasificare Viena:010103; 260104;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04744
(151) 27.06.2011
(732) GIROCAR TRADE S.R.L., Str.

Pescăruşului nr. 3, bl. B24, sc. 1, et. 7,
ap. 18, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FIONER CHEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04758
(151) 27.06.2011
(732) S.C. GREEN FAIRY COMPANY

S.R.L., Str. Speranţei nr. 24, et. 6, gr.
11, sector 2, 020993, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LA 100 DE BERI

(531) Clasificare Viena:270504; 270506;
270711;  

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

41 Activităţi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04778
(151) 27.06.2011
(732) S.C. TEHNOTON S.A., Calea

Chişinăului nr. 43, Judeţul Iaşi, 6600,
IAŞI ROMANIA 

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

(540)

LUMITEH LED Technology systems

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

  
(531) Clasificare Viena:261111; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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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; becuri
de iluminat, aparate şi instalaţii de iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04746
(151) 27.06.2011
(732) S.C. BILLION STYLE S.R.L., Str.

Teodor Mihaly, nr. 31-35, parter, Jud.
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

BILLIONAIRE'S FASHION LOUNGE

  
(531) Clasificare Viena:020105; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04779
(151) 27.06.2011
(732) S.C. CALOR S.R.L., Str. Progresului

nr. 30-40, sector 5, 050695,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

XP

(531) Clasificare Viena:170204; 260418;
270519;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare respectiv
echipamente pentru centrale nucleare, de
distribuţie a apei la centralele nucleare, de
iluminat la centralele nucleare, de răcire a
reactoarelor nucleare, de ventilare pentru
centrale nucleare, de uscare pentru
accesorii/echipamnete la centralele nucleare,
aparate pentru producerea/finisarea
betonului/cimentului/agregatelor pentru
sarcofagele centralelor nucleare, pietrelor şi
marmurei folosite la construcţia/amenajarea
incintelor şi birourilor centralelor nucleare,
a p a r a t e  ş i  a g r e g a t e  p e n t r u
producerea/efectuarea construcţiilor din beton
armat de la reactoarele şi turnurile centralelor
nucleare, sisteme de automatizare şi control a
centralelor nucleare care supraveghează buna
funcţionare a proceselor.
19 Materiale de construcţie nemetalice
(betoane pentru centrale nucleare, betoane
pentru rezervoare de apă, betoane pentru fose
septice, betoane pentru staţii de epurare,
betoane pentru construcţii speciale ale
instalaţiilor militare şi/sau industriale)
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conducte rigide nemetalice pentru construcţie
(ţevi din materiale plastice, ţevi din
polietilena, ţevi din polipropilenă) , asfalt,
smoală, bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice respectiv:
piatră, granit, marmură, calcar, travertin,
ardezie din carierele de la Carrara, Ruşchiţa,
Moneasa, Baschioi, Pietroasa, Geoagiu,
Podeni şi Carpinisi, produse finite din aceste
materiale ca de exemplu: cruci de marmură,
granit, piatră, monumente funerare din
marmură/onix/granit/porfir/ardezie, borduri
din piatră, marmură/porfir/granit, glafuri din
diverse derivate ale pietrei, pardoseli şi placări
interioare sau exterioare din piatră, marmură,
calcar, travertin, ardezie, scări din marmură,
granit, ardezie, porfir, onix, statui şi grupuri
statuare din piatră, marmură, calcar, travertin,
ardezie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou respectiv comercializarea prin
intermediul calculatorului a produselor
menţionate din Iclasele 11 şi 19; publicitate
pentru produsele comercializate.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii,
respectiv: construcţii centrale nucleare şi ale
părţi din acestea, reparaţii la echipamente
pentru centrale nucleare, montaj şi service la
echipamente pentru centrale nucleare, lucrări
de instalaţii şi/sau automatizări pentru centrale
nucleare şi echipamente folosite la centrale
nucleare, precum şi construcţii din beton,
beton armat, piatră, marmură, calcar, travertin,
ardezie din carierele de la Carrara, Ruschiţa,
Moneasa, Baschioi, Pietroasa, Geoagiu,
Podeni, Carpinisi, respectiv cruci, statui,
grupuri statuare, borduri, placări interioare
şi/sau exterioare, pardoseli glafuri, montajul,
reparaţia produselor finite menţionate dinn
clasa 11 şi 19, lucrări de instalaţii pentru
produsele menţionate în clasa 11 şi 19.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04747
(151) 27.06.2011
(732) S.C. SYSMED S.R.L., Str.

Şoimăreştilor nr. 31, sector 1, 012235,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

île de beaute

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04780
(151) 27.06.2011
(732) DELTA HEALTH CARE S.R.L.,

Str. Răcari nr. 6A, sector 3, Bucuresti,
, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

DELTA hospital PROFESIONISTII FAC
DIFERENTA

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, alb, gri
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 (531) Clasificare Viena:050313; 241317;
270511; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04749
(151) 27.06.2011
(732) S.C. VES S.A., Str. Mihai Viteazu nr.

102, judeţul Mureş, 545400,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

EXTREMADURA HAVY DUTY

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C), crem (pantone 461C), maro
(pantone 490C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
21 Vase şi ustensile emailate pentru menaj sau
bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04752
(151) 28.06.2011
(732) S.C. CANISA PREMIUM S.R.L.,

Str. Cărămidari nr. 25, judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Canisa Premium

(531) Clasificare Viena:030108; 030111;
090110;  

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

35 Comerţ animale de companie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04755
(151) 27.06.2011
(732) S.C. INVERSOLAR S.R.L., Str.

General Vasile Milea nr. 77, jud.
Arad, 317405, VLADIMIRESCU
ROMANIA 

(540)

INVERSOLAR Source of energy
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(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050307; 050314;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04793
(151) 28.06.2011
(732) MIHAELA SAVU, Str. Traian nr. 2,

bl. F1, sc. 2, et. 2, ap. 31, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Ducessa

(591) Culori revendicate:negru, galben,
maro

  
(531) Clasificare Viena:031301; 270502;

290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04794
(151) 28.06.2011
(732) S.C. AUDIO-MIX PROD S.R.L.,

Str. Radu Popescu bl. 32, sc. B, ap. 7,
Judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

NEK MUSIC

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04795
(151) 28.06.2011
(732) S.C. EMERALD TRAVEL S.R.L.,

Str. Mihai Eminescu nr. 185, bl. 31B,
sc. A, et. 1, ap. 2, sector 2, 020078,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Emerald travel

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270511;

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

clase:
39 Transport şi organizarea de călătorii;
însoţirea călătorilor, transport de călători,
organizarea de călătorii, închiriere de
automobile, închirierea de vehicule,
transporturi maritime, organizarea de
croaziere, organizarea de excursii, transport de
pasageri, rezervarea de locuri pentru călătorii,
rezervări pentru transport, transport cu
vaporul, transport fluvial, transport pe calea
ferată, transport cu vase de agrement.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; campusuri de
perfecţionare sportivă, servicii de campusuri
de vacanţă.
43 Restaurante, cazare temporară; închiriere
de săli de reuniune, închirieri de spaţii de
cazare temporară, rezervări de hoteluri,
rezervări de pensiuni, rezervări de spaţii de
cazare temporară, case de vacanţă, servicii
oferite de tabere de vacanţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04785
(151) 28.06.2011
(732) S.C. FALCON GROUP 4 SAFETY

SRL-D, Str. Cristea Mateescu nr. 2,
bl. 35, sc. 2, et. 5, ap. 88, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FALCON GROUP 4 SAFETY

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:030716; 240109;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04798
(151) 28.06.2011
(732) S.C. BMV PLATINUM S.R.L., Bd.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 2,
et. 7, ap. 43, sector 3, 030611,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRESS lounge & caffee
(591) Culori revendicate:roşu
 (531) Clasificare Viena:270519; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Articole pentru fumători; chibrite.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04786
(151) 28.06.2011
(732) S.C. AKORD SECURITY S.R.L.,

Str. Ştefan Luchian nr. 3, et. 3, ap. 8,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AKORD

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:030701; 240109;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04781
(151) 28.06.2011
(732) FEDERATIA ROMANA DE

AUTOMOBILISM SPORTIV, P-ţa
Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4,
camera 307, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Campionatul National de Karting

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04799
(151) 28.06.2011
(732) S.C. INTERSOFEX S.R.L., Str. Ana

Davila nr. 11, parter, sector 5, 050491,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LUMINOR

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;

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

clase:
9 Aparate optice; aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric.
11 Aparate de iluminat.
37 Servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04796
(151) 28.06.2011
(732) S.C. SUPPORT SOFTWARE

QUALITY ELIT CONSULTING
S.R.L., Str. Postăvarul nr. 1, bl. C3, et.
1, ap. 28, sector 3, 032421,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ProgSquad

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare de hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04787
(151) 28.06.2011
(732) POPESCU GRASU AUREL, Str.

Atelierelor nr.2, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

RADIO VOCEA ROMANIEI

  
(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.
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.
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 04800
(151) 28.06.2011
(732) ENACHE DANIEL FLORIN, Str.

Barbu Lăutaru nr. 8, bl. 23, sc. A, et.
5, ap. 27, sector 1, 012233,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TVpedia, din pasiune pentru seriale tv

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04797
(151) 28.06.2011
(732) S.C. BILLA ROMANIA S.R.L., Str.

Barbu Văcărescu nr. 154-158, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Suntem de partea ta

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04782
(151) 28.06.2011
(732) DIAGEO BRANDS BV, Molenwerf

10-12, 1014 BG, AMSTERDAM
NETHERLANDS 

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

(540)

PLATINUM LABEL

(300) Prioritate invocată:
 /02.02.2011/NL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04788
(151) 28.06.2011
(732) POPESCU GRASU AUREL, Str.

Atelierelor nr.2, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

SANSE ROMANESTI

  
(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.
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.
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 04801
(151) 28.06.2011
(732) GABRIAN FLORIN, Intr. Graiului

nr. 3, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LA PLATANI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04789
(151) 28.06.2011
(732) POPESCU GRASU AUREL, Str.

Atelierelor nr.2, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANTA ROMANIA 

(540)

VOCEA ROMANIEI

  
(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.
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.
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 04802
(151) 28.06.2011
(732) S.C. EDUARD & DALE S.R.L.,

Aleea Ornamentului nr. 6, bl. E9, sc.
3, et. 2, ap. 52, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PORUMBUL VESEL

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

  
(531) Clasificare Viena:040504; 040521;

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

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04790
(151) 28.06.2011
(732) EVA HOME APPLIANCE S.R.L.,

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

(540)

HONDA ELECTRONICS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04803
(151) 28.06.2011
(732) S.C. DIGITAL MASTER S.R.L.,

Str. Ştefan Stoica nr. 5, sector 1,
012243, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

X - TILES

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04791
(151) 28.06.2011
(732) ROSHANIAN AFSHIN, B-dul.

Independenţei nr. 22, bl. Y2, sc. A, et.
10, ap. 2, Jud. 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)

CTS Corner Coffee Tea Spice
(591) Culori revendicate:maro, verde, roşu
(531) Clasificare Viena:050314; 050921;

270524; 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; miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri,
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04804
(151) 28.06.2011
(732) S.C. DIGITAL MASTER S.R.L.,

Str. Ştefan Stoica nr. 5, sector 1,
012243, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PINACOTECA DIGITALĂ
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(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  
(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;
creare şi menţinere website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04805
(151) 28.06.2011
(732) MANEA DUMITRU, Str. Barbu

Lăutaru nr. 8, bl. 23, sc. A, ap. 50,
sector 1, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CERTITUDINEA. Publicaţie de cultură,
spiritualitate şi atitudine

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04783
(151) 28.06.2011
(732) DIAGEO BRANDS BV, Molenwerf

10-12, 1014 BG, AMSTERDAM
NETHERLANDS 

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

(540)

GOLD LABEL RESERVE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04784
(151) 28.06.2011
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART BCR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04819
(151) 29.06.2011
(732) P R E S T A R I  S E R V I C I I

MI-TU-HAZ S.R.L., Str. Szocs
Jozsef nr. 2C, Jud. Covasna, 525400,
TÂRGU SECUIESC ROMANIA 

(540)

BADI

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi.
30 Muştar, oţet, sosuri, condimente; şosuri
pentru salate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04828
(151) 29.06.2011
(732) KNAUF GIPS S.R.L., Piaţa Presei

Libere nr. 3-5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

INTERAKTIV PROGRAM DE CALCUL
SISTEME KNAUF

(591) Culori revendicate:gri, bleu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;

290106; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04829
(151) 29.06.2011
(732) KNAUF GIPS S.R.L., Piaţa Presei

Libere nr. 3-5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr.7,
bl.104, sc.2, ap.31, sector 3
BUCURESTI

(540)

e. KNAUF Portal comenzi online

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 04820
(151) 29.06.2011
(732) S.C. SAFIR' 94 IMPEX S.R.L., Şos.

Panduri nr. 3, bl. P32, sc. 1, et. 3, ap.
11, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DB diamond boutique diamante cu
dragoste

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(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; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04830
(151) 29.06.2011
(732) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

E T  D E  R E C H E R C H E
INDUSTRIELLE, 42 Rue de
Longvic,  21300, CHENOVE
FRANTA 

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

(540)

HUMOTUSIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente pentru oameni, pentru tratarea
afecţiunilor respiratorii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04821
(151) 29.06.2011
(732) S.C. FAN COURIER EXPRESS

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr.
11C, sector 2, 020331, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

COLLECT POINT FAN courier

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
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 04806
(151) 29.06.2011
(732) TOCACI MIHAI CRISTIAN, B-dul

Pache Protopopescu nr.4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDALIONUL REPREZENTATIV
SEMN AL RECUNOŞTINŢEI

(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; obiecte de artă, articole
decorative, articole de masă şi obiecte pentru
c e n t r u l  m e s e i  ( c u  e x c e p ţ i a
tacâmurilor),giuvaergerie,  bijuteri i ,
pietrepreţioase, trofee, medalii şi medalioane;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04831
(151) 29.06.2011
(732) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

E T  D E  R E C H E R C H E
INDUSTRIELLE, 42 Rue de
Longvic,  21300, CHENOVE
FRANTA 

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

(540)

HUMAGRIP

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

5 Medicamente pentru oameni, pentru tratarea
afecţiunilor respiratorii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04822
(151) 29.06.2011
(732) S.C. ELGEKA FERFELIS

ROMANIA S.A., Str. Drumul între
Tarlale 150-158, sector 3, 032982,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FELIS

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04823
(151) 29.06.2011
(732) S.C. ELGEKA FERFELIS

ROMANIA S.A., Str. Drumul între
Tarlale 150-158, sector 3, 032982,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

POLINI

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04807
(151) 29.06.2011
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,

Str. Lânăriei nr. 93-95, etaj 2, sector 4,
040323, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

TRANSILVANYA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04824
(151) 29.06.2011
(732) SODEXO, 255, Quai de la Bataille de

S t a l i n g r a d ,  9 2 1 3 0 ,
ISSY-LES-MOULINEAUX FRANTA

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

(540)

Cadou Pak

  
(531) Clasificare Viena:090110; 190303;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a coşurilor
de cadou (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; servicii de vânzare către
companii a coşurilor cadou destinate propriilor
angajaţi pentru ocazii speciale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04810
(151) 29.06.2011
(732) S.C. THE ROMPETROL GROUP

CORPORATE CENTER S.R.L.,
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Northern Tower, et. 5, camera 2,
sector 1, 013702, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ENERGIA VINE din SUFLET.

(591) Culori revendicate:albastru (Cod
Pantone 276 C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratamente de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la

acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Restaurante şi 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 terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04808
(151) 29.06.2011
(732) S . C .  T O T A L  B U S I N E S S

SOLUTIONS S.R.L., B-dul. Matei
Basarab nr.108, bl.74, sc.2, et.4, ap.54,
sector 3, 030679, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TOTAL BUSINESS SOLUTIONS

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire,măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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; echipamente pentru
stingereaincendiilor.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei,ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente;servicii de analiză şi de cercetare
industrială; proiectare şi dezvoltare hardware
şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04811
(151) 29.06.2011
(732) S.C. LA LORRAINE S.R.L., Str.

Polonă nr. 61, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dauphine

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 194
C), orange (Pantone 157 C)

  
(531) Clasificare Viena:050702; 270501;

290112;  
(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.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie

şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04812
(151) 29.06.2011
(732) S.C. CHROMATIC PROPERTIES

S.R.L., Str. Drumul Potcoavei nr. 55,
Vila nr. 07, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

ICEBERG

(591) Culori revendicate:bleu, alb

  
(531) Clasificare Viena:060301; 060310;

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

clase:
11 Aparate pentru filtrarea apei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04813
(151) 29.06.2011
(732) GRAMENI NICUSOR, Str. Pâncota

nr. 9, bl. 12, ap. 85, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIMON



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 6/2011/26

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04809
(151) 29.06.2011
(732) S.C. THE ROMPETROL GROUP

CORPORATE CENTER S.R.L.,
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City Gate
Northern Tower, et. 5, camera 2,
sector 1, 013702, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ÎMPREUNĂ PENTRU FIECARE
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
40 Tratamente de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Restaurante şi 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 terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04815
(151) 29.06.2011
(732) S.C. SUPERSTAR COM S.R.L., Str.

Frâncei, nr. 24, jud. Suceava, 725400,
LOC. RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

Super Star preparate din Bucovina

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

  
(531) Clasificare Viena:010125; 270519;

290113;  
(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 04826
(151) 29.06.2011
(732) CYROM ROMANIA S.R.L., Bd.

Ferdinand I, nr. 107, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DELICANTE

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 6/2011/26

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

29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Gestiunea afacerilor comerciale şi
administrarea comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04816
(151) 29.06.2011
(732) S.C. SUPERSTAR COM S.R.L., Str.

Frâncei, nr. 24, jud. Suceava, 725400,
LOC. RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

Super chicken preparate din Bucovina

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu
descgis, portocaliu închis, ocru, roşu,
alb, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270511;

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04817
(151) 29.06.2011
(732) S.C. MEDIA TIQUE S.R.L., Sos.

Nordului, nr. 24-26, tronson II, et. 2,
cam. 10, sect. 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)

NĂSTASE ŢIRIAC TROPHY

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

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

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04827
(151) 29.06.2011
(732) CYROM ROMANIA S.R.L., Bd.

Ferdinand I, nr. 107, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WENZIGER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Gestiunea afacerilor comerciale şi
administrarea comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04818
(151) 29.06.2011
(732) S.C. LEXA S.R.L., Str. M-sal I.

Antonescu nr. 8, judeţul Vrancea, ,
ODOBEŞTI ROMANIA 

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

(540)

RIX CAFE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04832
(151) 29.06.2011
(732) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

E T  D E  R E C H E R C H E
INDUSTRIELLE, 42 Rue de
Longvic,  21300,  CHENOVE
FRANTA 

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

(540)

HUMISEC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Medicamente pentru oameni, pentru tratarea
afecţiunilor respiratorii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04833
(151) 29.06.2011
(732) S . C .  M A G I C  D E A L S

CORPORATION S.R.L., Spaiul
Independenţei nr. 273, Corp 3, et. 3,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

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

35 Furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
compilare de reclame pentru pagini web pe
Internet; creare de anunţuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web; compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare pe pagini
web de Internet; furnizare de informaţii
comerciale, inclusiv de informaţii furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată,
prin pagini web de Internet; servicii de
informaţii, publicitare şi promovare în
domeniul afacerilor, prestate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau prin pagini
web pe Internet; pregătire de pagini
publicitare pe suporturi imprimate şi
eletronice; furnizare de spaţiu pe site-uri web
pentru promovare de produse şi servicii;
trimiterea vizitatorilor de site-uri web Ia
furnizorii de produse şi servicii; prestare de
servicii de publicitate, marketing şi promovare
on-line, din baze de date computerizate sau de
pe Internet (inclusiv site-uri web); publicitate
on-line pe o reţea informatică; difuzare de
anunţuri publicitare şi materiale publicitare;
curier publicitar; închirierea de spaţii
publicitare; punerea la zi a materialelor
publicitare; procesare de cuvinte, de
informaţii, de date, compilare şi sistematizare
de informaţii într-o bază de date
computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04834
(151) 29.06.2011
(732) S . C .  M A G I C  D E A L S

CORPORATION S.R.L., Spaiul
Independenţei nr. 273, Corp 3, et. 3,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MAGIC DEALS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
compilare de reclame pentru pagini web pe
Internet; creare de anunţuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web; compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare pe pagini
web de Internet; furnizare de informaţii
comerciale, inclusiv de informaţii furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată,
prin pagini web de Internet; servicii de
informaţii, publicitare şi promovare în
domeniul afacerilor, prestate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau prin pagini
web pe Internet; pregătire de pagini
publicitare pe suporturi imprimate şi
eletronice; furnizare de spaţiu pe site-uri web
pentru promovare de produse şi servicii;
trimiterea vizitatorilor de site-uri web Ia
furnizorii de produse şi servicii; prestare de
servicii de publicitate, marketing şi promovare
on-line, din baze de date computerizate sau de
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pe Internet (inclusiv site-uri web); publicitate
on-line pe o reţea informatică; difuzare de
anunţuri publicitare şi materiale publicitare;
curier publicitar; închirierea de spaţii
publicitare; punerea la zi a materialelor
publicitare; procesare de cuvinte, de
informaţii, de date, compilare şi sistematizare
de informaţii într-o bază de date
computerizată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04835
(151) 29.06.2011
(732) PETRESCU MARIUS, Bdul.

Timişoara nr. 89, bl. C1.4, sc. E, et. 1,
ap. 68, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Marcko

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de divertisment
oferite de un solist/ trupă de muzică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04836
(151) 29.06.2011
(732) S.C. YAN SHI IMPEX S.R.L., Şos

Ştefan cel Mare nr. 6, bl. 15A, sc.A,
et. 9, ap.36, sector 1, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

VIKI

(591) Culori revendicate:galben, alb

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270508;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04825
(151) 29.06.2011
(732) CYROM ROMANIA S.R.L., Bd.

Ferdinand I, nr. 107, sect. 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OLIDORO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Gestiunea afacerilor comerciale şi
administrarea comercială.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2011 01746
(151) 22.03.2006
(732) PEEK & CLOPPENBURG,

Monckebergstrasse 8, 200095,
HAMBURG GERMANIA 

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

(540)

FITCH

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

18 Articole (produse) din piele, cuprinse in
aceasta clasă, în mod deosebit centuri (curele),
poşete (pungi, saci), cutii (casete); articole
(produse) de dimensiuni mici din piele, în
mod deosebit portmonee (punguţe pentru
bani), portofele de buzunar, portofele pentru
chei (portchei); umbrele.
35 Gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
prezentare (demonstraţie) de produse;
distribuire de mostre pentru scopuri
publicitare; licitaţie de produse şi servicii;
cercetare de piaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04340
(151) 04.02.2008
(732) GENERAL MOTORS LLC, 300

Renaissance Center, 48265-3000,
DETROIT S.U.A. MICHIGAN

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

(540)

COLORADO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Autovehicule şi piese ale acestora cu
excepţia celor pentru case turistice, case
mobile, caravane (rulote), caravane fixe,
caravane pliante, caravane amfibie, caravane
de iarnă, caravane rezidenţiale, case mobile,
vagoane acoperite, remorci, remorci
rezidenţiale, remorci recreative, vehicule
recreative.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 6/2011/26

(210) M 2011 04185
(151) 19.06.2009
(732) JAMIE OLIVER ENTERPRISES

LIMITED, 19-21 Nile Street, N1
7LL, LONDRA REGATUL UNIT 

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

(540)

JAMIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente pentru înregistrarea
şi/sau reproducerea sunetelor şi/sau filmelor
şi/sau informaţilor; holograme; dischete;
înregistrări audio; discuri preînregistrate;
discuri de înregistrare; discuri compacte;
discuri de gramofon; benzi audio; casete
audio; casete cu bandă; înregistrări pe bandă
video (video tapes); discuri compacte care pot
fi citite cu laser (laser disc); discuri compacte
CD-ROM-uri interactive; discuri video
digitale (DVD); aparate şi instrumente pentru
comunicaţii; telefoane; telefoane mobile;
încărcătoare; încărcătoare pentru telefone
mobile; aparate de tip mâini libere pentru
telefoane mobile; înregistrări şi publicaţii
multimedia; discuri citibile cu ajutorul
laserului (laser readable discs); discuri şi
publicaţii video; software de calculator;
programe de calculator; jocuri pentru

calculatoare; software pentru jocuri interactive
de calculator, pentru telefoane mobile şi
dispozitive portabile; înregistrări digitale;
medii curprinzând, sau pentru înregistrarea de
sunet şi/sau video şi/sau date şi/sau informaţii;
jocuri pentru telefonul mobil; filme
cinematografice (cinematographic films);
desene animate; benzi de film; filme
cinematografice (movies); înregistrări pe
bandă magnetică; înregistrări optice; ochelari
de soare, articole de lunetărie (eyewear);
hardware de calculator; firmware pentru
calculatoare; software educaţionale şi
programe educaţionale, software de
telecomunicaţii; piese şi fitinguri pentru toate
bunurile menţionate anterior.
16 Hârtie, carton şi articole din aceste
materiale; produse de imprimerie; publicaţii
tipărite; materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); cărţi, jurnale, reviste,
foi volante, broşuri, periodice, buletine
informative, ziare şi manuale; fotografii şi alte
imagini tipărite; afişe; calendare; ghiduri; saci
mari de hârtie (carrier bags); pungi de hârtie
(paper bags); programe tipărite; material
didactic şi de instruire; instrumente de scris;
stilouri, pixuri, creioane, creioane pastel
(crayons); radiere; rigle; ascuţitori; penare şi
cutii pentru creioane; suporturi pentru
creioane; albume fotografice; legători cu inele
(ring binders); dosare; agende; carnete;
jurnale; calendare; cărţi poştale; desene
(grafică); etichete; abţibilduri (decalcomanii);
şabloane.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 6/2011
 DIN DATA DE 30.06.2011 

Referitor depozit reglementar M 2011 04273  publicat in BOPI 6/2011 din data de

9.06.2011 s-a constatat o eroare de publicare a cererii constand in omiterea introducerii

si celui de al doilea solicitant, a fost introdus doar MERA VICTOR corect fiind MERA

VICTOR si CIOARBA VENUT. 

Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM si trimis solicitantului o notificare

rectificativa. 

Referitor depozit reglementar M 2011 04568 publicat in BOPI 6/2011 din data de

23.06.2011 dintr-o eroare cererea de marca a fost publicata eronat verbala corect fiind

combinata cu element figurativ dupa cum urmeaza;




