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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 7/2011
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

03827
20.07.2011 S.C. MONITORUL DE CLUJ

S.R.L.
Târgul Eco Logica

2 M 2011
04187

18.07.2011 UNITATEA EXECUTIVA
PENTRU FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
A CERCETARII, DEZVOLTARII
SI INOVARII

3 M 2011
04189

18.07.2011 UNITATEA EXECUTIVA
PENTRU FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
A CERCETARII, DEZVOLTARII
SI INOVARII

4 M 2011
04594

15.07.2011 S.C. TETA PRODCOM S.R.L. VERDI

5 M 2011
04599

19.07.2011 S.C. VEL PITAR S.A. Cornuleţe de la Buni

6 M 2011
04748

18.07.2011 MOREL BOLEA IASI FASHION WEEK

7 M 2011
04814

20.07.2011 S.C. FB IMPEXCERA S.R.L. sanex

8 M 2011
04887

14.07.2011 TALMACIU JUDITH-OLGA horti PROFESSIONAL

9 M 2011
04940

18.07.2011 BOUNEGRU DUMITRU NEXOVIN

10 M 2011
04993

18.07.2011 S.C. LEVEL FIVE S.R.L. 80 miles fest

11 M 2011
05036

14.07.2011 S.C. ROBEN S.R.L. ROBENTOYS

12 M 2011
05092

18.07.2011 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
FLACARA FAGET

ACS FLACĂRA FĂGET

13 M 2011
05101

14.07.2011 S.C. 70 CRIS GUARD S.R.L. 70 CRIS GUARD

14 M 2011
05102

14.07.2011 S.C. DIALUST IMPEX 2000
S.R.L.

DIALUST metal forming

15 M 2011
05103

14.07.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. BURLĂCIŢA

16 M 2011
05104

14.07.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. NORĂ CU NOROC

17 M 2011
05105

14.07.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. MIREASĂ PENTRU FIUL MEU
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18 M 2011
05106

14.07.2011 ZHUANG BINXIANG KENMAX

19 M 2011
05107

14.07.2011 S.C. ZEBRAPAY S.R.L.

20 M 2011
05108

14.07.2011 S.C. CLEVER BUSINESS
SOLUTIONS S.R.L.

Public Speaking Superstar

21 M 2011
05109

14.07.2011 S.C. WEST TIRES & CARS
S.R.L.

DR. ROŢI

22 M 2011
05110

14.07.2011 S.C. PROFESSIONAL BRANDS
MARKETING & DISTRIBUTION
S.R.L.

THE Studio

23 M 2011
05111

14.07.2011 S.C. PROFESSIONAL BRANDS
MARKETING & DISTRIBUTION
S.R.L.

PROFESSIONAL BRANDS
marketing & distribution

24 M 2011
05112

18.07.2011 S.C. PESCAMANIA S.R.L. Pescamania

25 M 2011
05113

14.07.2011 S.C. ROMAROSE TRADING
S.R.L.

DOUBLETTA

26 M 2011
05114

14.07.2011 S.C. ROMAROSE TRADING
S.R.L.

KOSMODISK

27 M 2011
05115

14.07.2011 S.C. ROMAROSE TRADING
S.R.L.

Relax & Tone

28 M 2011
05116

14.07.2011 CURTASU MARIUS VALENTIN extra mc

29 M 2011
05117

14.07.2011 S.C. SET SAIL ADVERTISING
S.R.L.

Set Sail

30 M 2011
05118

14.07.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

IARMAROC de la Clik! pentru femei.
Târg cu de toate în inima
Bucureştilor

31 M 2011
05119

14.07.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

Un serviciu adevarul.ro idei lebere.ro

32 M 2011
05120

14.07.2011 CLUBUL SPORTIV ATLETIC
FIENI

Clubul Sportiv Atletic Fieni

33 M 2011
05121

14.07.2011 ANDRONIC GRUIA-VASILE TOTAL EXPRES.ro

34 M 2011
05122

14.07.2011 S.C. ILOTTI IMPEX S.R.L.

35 M 2011
05123

18.07.2011 S.C. TELESYS S.R.L. POŞTA Financiară
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36 M 2011
05124

14.07.2011 S.C. TRANSBORDARE
VAGOANE MARFA S.A.

TVM TRANSBORDARE VAGOANE
MARFA

37 M 2011
05125

14.07.2011 S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L. MEDIEN HOLDING EVENTS

38 M 2011
05126

14.07.2011 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
PRAHOVA TOMSANI

F.C.PRAHOVA TOMSANI

39 M 2011
05127

14.07.2011 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
RAPID CLEJANI

CLUBUL SPORTIV RAPID CLEJANI

40 M 2011
05128

14.07.2011 IONESCU DANIELA - MADI PHG INTERNATIONAL SECURITY

41 M 2011
05130

14.07.2011 S.C. BUZZMEN
COMMUNICATIONS S.R.L.

BuzzMen

42 M 2011
05131

14.07.2011 S.C. LABORATORUL DE
CONSTRUCTII BUCURESTI
S.A.

LCB Laboratorul de Construcţii
Bucureşti

43 M 2011
05132

14.07.2011 NAPRADEAN CIPRIAN TUDOR EDITURA EDU-BY EDU SOFT

44 M 2011
05134

14.07.2011 ASHER ELGAR Vendome FINE JEWELLERY

45 M 2011
05135

14.07.2011 DOBROMIR SUZANNE SIMONA MARIELLE Inspiratie pentru o nunta
cu stil

46 M 2011
05136

14.07.2011 SAVULESCU
PAUL-ALEXANDRU

CORK MAN

47 M 2011
05137

14.07.2011 S.C. CONIPA DEAL S.R.L. Lila Studio ÎN PAS CU STILUL TĂU

48 M 2011
05138

18.07.2011 S.C. BLUE PATROL S.R.L. BLUE PATROL

49 M 2011
05139

14.07.2011 S.C. CALOR S.R.L. PX TITAN-MAR

50 M 2011
05140

18.07.2011 S.C. GHITTA A D COMERCIAL
S.R.L.

CRIST-MAR

51 M 2011
05141

14.07.2011 S.C. ANDAGRA S.R.L. SEMINA

52 M 2011
05142

15.07.2011 S.C. PRINCIPAL COMPANY
S.A.
S.C. EUROAVIPO S.A.

LUMA

53 M 2011
05143

15.07.2011 S.C. PRINCIPAL COMPANY
S.A.
S.C. EUROAVIPO S.A.

VENTURA

54 M 2011
05144

20.07.2011 BELDEAN MARCELA KARLA SECURITY MURES
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55 M 2011
05145

15.07.2011 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
AVANTUL CONCEPT CIRESU

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
AVANTUL CONCEPT CIRESU

56 M 2011
05146

15.07.2011 S.C. LARA MED-LIFE S.R.L. LARA LIFE-Med Centrul medical de
diagnostic si tratament

57 M 2011
05147

15.07.2011 S.C. TELEVOICE GRUP S.R.L. NEURA

58 M 2011
05148

15.07.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

FAMILY FILM

59 M 2011
05149

15.07.2011 IULIAN FOTA România inteligentă

60 M 2011
05150

15.07.2011 MARGARIT CRISTIAN FITNESS CHALLENGE

61 M 2011
05151

15.07.2011 S.C. ALERT PROTECT
SOLUTIONS S.R.L.

ALERT PROTECT

62 M 2011
05153

15.07.2011 S.C. WEB BUSINESS S.R.L. STUDIO 9

63 M 2011
05154

15.07.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

tamisa SUPLIMENTE NUTRITIVE

64 M 2011
05155

19.07.2011 S.C. SMARTLINE S.R.L. TURISTIK.RO

65 M 2011
05156

19.07.2011 S.C. SMARTLINE S.R.L. CAUTĂ-IMOBILIARE.RO

66 M 2011
05157

15.07.2011 P.F. MARGINEAN CLAUDIU
NICOLAE

PIRAT

67 M 2011
05158

15.07.2011 S.C. ECOFARMACIA
NERWORK S.R.L.

ECOPHARMA

68 M 2011
05159

15.07.2011 S.C. IPC TRADE S.R.L. Passion Products

69 M 2011
05160

15.07.2011 S.C. EUROPACK SOLUTIONS
S.R.L.

Vă dorim multă sănătate !

70 M 2011
05161

15.07.2011 S.C. FAST SERVICE S.R.L. PANGRAN

71 M 2011
05162

15.07.2011 BODIU DAN CIPRIAN
ALEXA DRAGOŞ IOAN

Detoxolit

72 M 2011
05163

15.07.2011 S.C. ACTIV CLUB S.R.L. ENERGYM

73 M 2011
05165

18.07.2011 S.C. BABEL
COMMUNICATIONS S.R.L.

CERCUL FETELOR DESTEPTE
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74 M 2011
05166

18.07.2011 S.C. BIS INTERCOM S.R.L. STD

75 M 2011
05167

18.07.2011 ANENI NICOLETA AFRODITA Annely Cole

76 M 2011
05168

18.07.2011 S.C. REALITATEA MEDIA S.A. ULTIMA ORĂ

77 M 2011
05169

18.07.2011 S.C. REALITATEA MEDIA S.A. EDIŢIE SPECIALĂ REALITATEA TV

78 M 2011
05170

18.07.2011 IOAN GHIURICO PASCU GYURI'S PUB

79 M 2011
05171

18.07.2011 S.C. HA HA HA PRODUCTION
S.R.L.

FRATZIWEAR

80 M 2011
05172

18.07.2011 CLUBUL SPORTIV
VLADIMIRESCU 2003

C.S.VLADIMIRESCU Since 2003

81 M 2011
05173

18.07.2011 FOTBAL CLUB VIITORUL
AXINTELE

VIITORUL AXINTELE

82 M 2011
05174

18.07.2011 S.C. XXL COM 95 S.R.L. SPIN4SHOP

83 M 2011
05175

18.07.2011 S.C. DE SILVA RTH S.R.L. CALINA

84 M 2011
05176

18.07.2011 S.C. DE SILVA RTH S.R.L. VOM EDLES HAUS

85 M 2011
05177

18.07.2011 S.C. DE SILVA RTH S.R.L. VOM SILVANER HAUS

86 M 2011
05178

18.07.2011 S.C. DE SILVA RTH S.R.L. VOM HEGEMANN HAUS

87 M 2011
05179

18.07.2011 S.C. DE SILVA RTH S.R.L. VOM HEGE HOUSE

88 M 2011
05180

18.07.2011 S.C. GRUP PAZĂ SI
CALIFICARE IGM S.R.L.

I.G.M.

89 M 2011
05181

18.07.2011 S.C. TURBONEF S.R.L. Turbonef

90 M 2011
05182

18.07.2011 S.C. PROCONSTRUCT S.R.L. PRO CONSTRUCT

91 M 2011
05183

18.07.2011 IRIMIA CEZAR COPAC Coaliţia Organizaţiilor
Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din
România

92 M 2011
05184

18.07.2011 S.C. NEDATIM S.R.L. NED PLAST
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93 M 2011
05185

18.07.2011 S.C. DIANY COM S.R.L. îngheţată Tornero

94 M 2011
05186

18.07.2011 S.C. DIANY COM S.R.L. îngheţata DIANY

95 M 2011
05187

18.07.2011 S.C. DIANY COM S.R.L. Căpşunica

96 M 2011
05188

18.07.2011 S.C. DIANY COM S.R.L. Cremolacta ÎNGHEŢATĂ
CREMOASĂ CU CACAO ŞI GUST
DE LAPTE VANILAT

97 M 2011
05189

18.07.2011 S.C. DIANY COM S.R.L. Magnific ICE CREAM

98 M 2011
05190

18.07.2011 S.C. DIANY COM S.R.L. Maralact

99 M 2011
05191

18.07.2011 S.C. VEXCOR S.R.L. VEXCOR

100 M 2011
05193

18.07.2011 S.C. BORDUN TEHNOLOGICA
S.R.L.

REGISTRUL NATIONAL AL
RESPONSABILILOR SI
TEHNICIENILOR DE MEDIU -
RNRTM

101 M 2011
05194

18.07.2011 S.C. B&C CONSULTING S.R.L. Infinity vacanţele tuturor

102 M 2011
05195

18.07.2011 KIA MOTORS CORPORATION KIA UVO

103 M 2011
05196

18.07.2011 S.C. RAZMED S.R.L. PRO V

104 M 2011
05197

18.07.2011 VIOMICHANIA PLEKTON AFOI
ADAMAKOU ANONYMOS
ETAIREIA trading as NAVY &
GREEN

NAVY & GREEN

105 M 2011
05198

18.07.2011 BAYER CONSUMER CARE AG BEPANDEX

106 M 2011
05199

18.07.2011 BUIA MAXIM MAX PREFABRICATE BETON

107 M 2011
05200

19.07.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. HAPPY FISH

108 M 2011
05201

19.07.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. TRANSYLVANIA FISH

109 M 2011
05202

19.07.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. EDEN WATERS

110 M 2011
05203

19.07.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. NATIONAL 24 PLUS
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111 M 2011
05204

19.07.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. CASA SOMON

112 M 2011
05205

19.07.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SALMON HOUSE

113 M 2011
05206

19.07.2011 S.C. PROSPER MOD S.R.L. SALMON SHOP

114 M 2011
05207

19.07.2011 S.C. D TOYS S.R.L. ZBENG

115 M 2011
05208

19.07.2011 FELEA MARIAN Le colonel chaussures

116 M 2011
05209

19.07.2011 UNGUREANU VOINEA PRUNUCA

117 M 2011
05210

19.07.2011 S.C. LIVESTUDIES S.R.L. LiveStudies

118 M 2011
05211

19.07.2011 S.C. SI PRO TRADING S.R.L. SiPro bucătării spune ce bucătărie
vrei . . .

119 M 2011
05212

19.07.2011 S.C. CAPITAL FINANCIAL
SERVICES S.R.L.

PRIORIPAY

120 M 2011
05213

19.07.2011 S.C. STAR INTERNATIONAL
MED IMPEX S.R.L.

ayurmed

121 M 2011
05214

19.07.2011 S.C. STAR STORAGE S.R.L. STAR STORAGE

122 M 2011
05215

19.07.2011 S.C. STAR STORAGE S.R.L. STAR VAULT data center
outsourcing

123 M 2011
05216

19.07.2011 S.C. STAR STORAGE S.R.L. STAR DOC output management
outsourcing

124 M 2011
05217

19.07.2011 S.C. STAR STORAGE S.R.L. STAR HIVE archiving management
outsourcing

125 M 2011
05218

19.07.2011 S.C. CONCEPT CAR SERVICE
VEST S.R.L.

CONCEPTCARservice.RO

126 M 2011
05219

19.07.2011 S.C. BLACK WOLF GLOBAL
S.R.L.

BLACK WOLF GLOBAL SPECIAL
FORCES B.W.G.

127 M 2011
05220

19.07.2011 ENE DANIEL ene & partners attorneys at law

128 M 2011
05221

19.07.2011 S.C. CNC MOTION WIZARD
S.R.L.

ELFORUM
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129 M 2011
05222

19.07.2011 ASOCIATIA OVAL 5 BEACH
RUGBY ROMANIA

Oval 5 Beach Rugby Black Sea
Constanta ROMANIA

130 M 2011
05223

19.07.2011 S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG
S.R.L.

PAZA ORDINE AG

131 M 2011
05224

19.07.2011 S.C. SIGUREC
INTERNATIONAL S.A.

GREEN YOUR LIFE! SIGUREC

132 M 2011
05225

19.07.2011 RUBIN BDS S.R.L. egovisio

133 M 2011
05226

19.07.2011 MEDICO UNO WORLDWIDE
(CYPRUS) LTD

CHECH & GO DIAGNOSTICA

134 M 2011
05227

19.07.2011 MEDICO UNO WORLDWIDE
(CYPRUS) LTD

WELLDIA

135 M 2011
05228

19.07.2011 MEDICO UNO WORLDWIDE
(CYPRUS) LTD

FREEFEMI

136 M 2011
05229

19.07.2011 S.C. M$MM ROIMPEX S.R.L. BioHumusSol

137 M 2011
05230

19.07.2011 S.C. BELLENI & CO IFN S.R.L. EUROAMANET

138 M 2011
05231

19.07.2011 S.C. ROMCO SYSTEM S.R.L. ROMCO SYSTEM

139 M 2011
05232

19.07.2011 S.C. ZENZTH
PHARMACEUTICALS S.R.L.

Dolce Sano

140 M 2011
05233

19.07.2011 S.C. DINAMO 1948 S.A. FCD

141 M 2011
05234

19.07.2011 S.C. DINAMO 1948 S.A. DINAMO TV

142 M 2011
05235

19.07.2011 S.C. DINAMO 1948 S.A. DINAMOMANIA

143 M 2011
05236

19.07.2011 S.C. APEMIN ZIZIN S.A. AQUA BLUE

144 M 2011
05237

19.07.2011 S.C. APEMIN ZIZIN S.A. ZIZINAŞ

145 M 2011
05238

19.07.2011 Q & C GROUP S.R.L. EDITURA ERA

146 M 2011
05239

19.07.2011 S.C. IMAGINE MEDIA S.R.L. INFORMATII PROFESIONALE

147 M 2011
05240

19.07.2011 S.C. BLACK ICE ENTERPRISE
S.R.L.

TEFLO ORANGE

148 M 2011
05241

19.07.2011 S.C. BLACK ICE ENTERPRISE
S.R.L.

TEFLO GLASS
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149 M 2011
05242

19.07.2011 S.C. BLACK ICE ENTERPRISE
S.R.L.

TEFLO ECO GREEN

150 M 2011
05243

19.07.2011 S.C. FINCO IMPEX S.R.L. GARAGE HALL

151 M 2011
05244

19.07.2011 S.C. AGROLI GROUP S.R.L. AGROLI group

152 M 2011
05245

19.07.2011 TUCA EDUARD FLORENTIN HEIDELBERG

153 M 2011
05246

19.07.2011 S.C. NATEX INT S.R.L. A alba ROMANIA

154 M 2011
05247

19.07.2011 STOICA STEFANIA ALINA Ştefan Stoica

155 M 2011
05249

20.07.2011 S.C. INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCURESTI PROPODERM

156 M 2011
05250

20.07.2011 S.C. INSTITUTUL NATIONAL
DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A.

ICDA BUCURESTI PROPOSEPT

157 M 2011
05252

20.07.2011 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

TELEVIZIUNEA TA

158 M 2011
05253

20.07.2011 SAMIRA SARAH NATOUR reper DECODIFICA SPATIUL
URBAN

159 M 2011
05254

20.07.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. PROFI TE PREMIAZĂ!

160 M 2011
05255

20.07.2011 S.C. ANNABELLA S.R.L. RAURENI AMINTIREA GUSTULUI

161 M 2011
05256

20.07.2011 FELEA MARIAN Arozo

162 M 2011
05257

20.07.2011 S.C. ROMANEL
INTERNATIONAL GROUP S.A.

Platinium

163 M 2011
05258

20.07.2011 S.C. HP INFOTECH S.R.L. LCD Vision

164 M 2011
05259

20.07.2011 S.C. HP INFOTECH S.R.L. CodeVisionAVR

165 M 2011
05260

20.07.2011 S.C. MARCOM R M C 94 S.R.L. MARCOM

166 M 2011
05261

20.07.2011 S.C. MARCOM R M C 94 S.R.L. MARCOM Utilaje de construcţii

167 M 2011
05262

20.07.2011 S.C. CLOUD SYSTEMS S.R.L. OcSS - Open Cloud School System
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168 M 2011
05263

20.07.2011 BELENEŞ CRISTIAN ŞERBAN FREESAT

169 M 2011
05264

20.07.2011 S.C. EUROPACK MEDIA S.R.L. OPTI CLEAN

170 M 2011
05265

20.07.2011 S.C. VELVET CARE S.R.L. lia DELICII PENTRU PIELE

171 M 2011
05266

20.07.2011 S.C. MBM DATA SYSTEMS
SOLUTIONS S.R.L.

MBM DATA SYSTEMS SOLUTIONS

172 M 2011
05267

20.07.2011 S.C. MBM DATA SYSTEMS
SOLUTIONS S.R.L.

dss MBM

173 M 2011
05268

20.07.2011 SINDICATUL NATIONAL AL
LUCRATORILOR DE
PENITENCIARE

SNLP

174 M 2011
05269

20.07.2011 RADULESCU DANIELA ELENA EI SUNT VIITORUL NOSTRU

175 M 2011
05270

20.07.2011 GUDYNN SERBAN OLGA
FLORENTINA
NICULESCU CATALIN
CONSTANTIN

Olga Gudynn Int'l School

176 M 2011
05271

20.07.2011 S.C. PRINTIS MOXA S.R.L. StudentPrint PRINTIS

177 M 2011
05272

20.07.2011 S.C. PRINTIS MOXA S.R.L. PRINTIS COPY PLOT PRINT
EVERYTHING

178 M 2011
05273

20.07.2011 S.C. DANLOR CONCEPT
SECURITY S.R.L.

DANLOR CONCEPT SECURITY

179 M 2011
05274

20.07.2011 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ PSD
PNL-PC

180 M 2011
05275

20.07.2011 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

PSD PNL-PC UNIUNEA SOCIAL
LIBERALĂ

181 M 2011
05276

20.07.2011 ADAMESCU CARMEN Grand Hotel Rex

182 M 2011
05277

20.07.2011 ADAMESCU CARMEN Grand Hotel Rex

183 M 2011
05279

20.07.2011 CATALIN BUDESCU COLLECTOR'S art and luxury
magazine

184 M 2011
05280

20.07.2011 S.C. EUROSPORT DHS S.A. DHS CORVIN MTB MARATON

185 M 2011
05281

20.07.2011 S.C. COMPANIA DE PAZA
STANDARD SECURITY S.R.L.

STANDARD CPSS SECURITY
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

11

186 M 2011
05282

20.07.2011 S.C. RENTROP & STRATON -
GRUP DE EDITURĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
S.R.L.

portalcontabilitate.ro

187 M 2011
05283

20.07.2011 EATON CORPORATION POWERWARE
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(210) M 2011 03827
(151) 20.07.2011
(732) S.C. MONITORUL DE CLUJ

S.R.L., Str. Republicii nr. 109, et. 1,
jud. Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Târgul Eco Logica

(591) Culori revendicate:negru, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010506; 270501;

290113;  
(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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04187
(151) 18.07.2011
(732) UNITATEA EXECUTIVA PENTRU

F I N A N T A R E A
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
A CERCETARII, DEZVOLTARII SI
INOVARII, Str. Mendeleev nr.
21-25, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:bleumarin, maro,
turcoaz

(531) Clasificare Viena:020923; 020925;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04189
(151) 18.07.2011
(732) U N I T A T E A  E X E C U T I V A

P E N T R U  F I N A N T A R E A
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
A CERCETARII, DEZVOLTARII
SI INOVARII, Str. Mendeleev nr.
21-25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde, vernil,
albastru, auriu, argintiu

  
(531) Clasificare Viena:050713; 050722;

150916; 150918; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
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 04594
(151) 15.07.2011
(732) S.C. TETA PRODCOM S.R.L.,

Calea Aradului nr. 25, jud. Bihor, ,
ORADEA ROMANIA 

(540)

VERDI

(591) Culori revendicate:roÕu

(531) Clasificare Viena:010104; 260201;
270507; 290101;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 04599
(151) 19.07.2011
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)
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Cornuleţe de la Buni

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020111; 050713;

050714; 080108; 110320; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale; pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04748
(151) 18.07.2011
(732) MOREL BOLEA, Şos. Arcu nr. 71,

bl. T10, sc. A, et. 3, ap. 13, Jud. Iaşi,
700135, IAŞI ROMANIA 

(540)

IASI FASHION WEEK

  
(531) Clasificare Viena:020316; 020323;

270508; 270514; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire, divertisment; activităţi
sportive si culturale; organizare de festivaluri
de modă, spectacole de modă, teatru de modă,
evenimente de modă, prezentări de modă
haute coulure, pret-a-porter, preselecţii,
castinguri, caravane, turnee, evenimente de

imagine, evenimente culturale, spectacole
artistice, concursuri mondene, activităţi
artistice, expoziţii, concursuri de modă,
competiţii artistice, concursuri de frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04814
(151) 20.07.2011
(732) S.C. FB IMPEXCERA S.R.L., Str.

Episcop Marton Aron nr. 13, bl. C1,
et. 2, ap. 5, judeţul Cluj, 400367,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

sanex

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:241521; 260403;
270524; 290112;  

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 04887
(151) 14.07.2011
(732) TALMACIU JUDITH-OLGA, Str.

Baldana nr. 13B, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

horti PROFESSIONAL

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:051101; 270508;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi

flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04940
(151) 18.07.2011
(732) BOUNEGRU DUMITRU, Str.

Milano nr. 66, MD-2069, CHIŞINĂU
REPUBLICA MOLDOVA 

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

(540)

NEXOVIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; lanţ de magazine, distribuţie, reţea
de distribuţie, comercializare în domeniu,
import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; comerţ
cu ridicata; comerţ cu amănuntul; lucrări de
birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04993
(151) 18.07.2011
(732) S.C. LEVEL FIVE S.R.L., Calea

Prutului nr. 9, judeţul Galaţi, 800424,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05036
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ROBEN S.R.L., Str. Nandra

Pocanschi nr. 4, Jud. Hunedoara,
335500, HAŢEG ROMANIA 

(540)

ROBENTOYS

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

  
(531) Clasificare Viena:210115; 270515;

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

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

(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05092
(151) 18.07.2011
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

FLACARA FAGET, Calea Lugojului
nr. 26, judeţul Timiş, , FĂGET
ROMANIA 

(540)

ACS FLACĂRA FĂGET

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

  
(531) Clasificare Viena:011505; 240113;

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

clase:
41 Activităţi sportive şi culturale; educaţie;
instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05128
(151) 14.07.2011
(732) IONESCU DANIELA - MADI, Str.

Pechea nr. 10 - 12, et. 4, ap. 17, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PHG INTERNATIONAL SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

(531) Clasificare Viena:010105; 030701;
030716; 240109; 290113;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05136
(151) 14.07.2011
(732) S A V U L E S C U

PAUL-ALEXANDRU, Str. Paşcani
nr. 1, bl. D5, sc. A, etaj. 3, ap. 7,
sector 6, 062081, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CORK MAN

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05137
(151) 14.07.2011
(732) S.C. CONIPA DEAL S.R.L., Str.

Radu Vodă nr. 1, bl. B 8, sc. 2, ap. 36,
parter, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lila Studio ÎN PAS CU STILUL TĂU

(591) Culori revendicate:lila, verde avocado

  
(531) Clasificare Viena:020301; 100511;

270508; 270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni (salon de
înfrumuseţare).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05101
(151) 14.07.2011
(732) S.C. 70 CRIS GUARD S.R.L., Sat

Devesel, judeţul Mehedinţi, ,
COMUNA DEVESEL ROMANIA 

(540)

70 CRIS GUARD

  
(531) Clasificare Viena:260117; 260118;

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

clase:
45 Activităţi de protecţie şi gardă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05118
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL.P53, Sc.A,
Parter, Ap.1, Snagov Sat, JUD.
ILFOV SNAGOV

(540)

IARMAROC de la Clik! pentru femei.
Târg cu de toate în inima Bucureştilor

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

  
(531) Clasificare Viena:020712; 070117;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05102
(151) 14.07.2011
(732) S.C. DIALUST IMPEX 2000 S.R.L.,

Str. Pancota nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 3,
ap. 101, 105600, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DIALUST metal forming

(591) Culori revendicate:grena, gri, albastru

  
(531) Clasificare Viena:261325; 270502;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri,
panouri termizolante, panouri acoperis, tablă
cutată, tablă tip ţiglă, accesorii pluviale,
copertine luminatoare, containere, uşi
pietonale, case structură metalică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05103
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

BURLĂCIŢA

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05139
(151) 14.07.2011
(732) S.C. CALOR S.R.L., Str. Progresului

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

(540)

PX TITAN-MAR

  
(531) Clasificare Viena:010102; 170202;

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,
aparate şi agregate pentru 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)
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.
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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 05104
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

NORĂ CU NOROC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05119
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

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

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL.P53, Sc.A,
Parter, Ap.1, Snagov Sat, JUD.
ILFOV SNAGOV

(540)

Un serviciu adevarul.ro idei lebere.ro
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(531) Clasificare Viena:270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05105
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

MIREASĂ PENTRU FIUL MEU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05141
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ANDAGRA S.R.L., Str. Ştefan

cel Mare nr. 1, judeţul Arad, 310237,
ARAD ROMANIA 

(540)

SEMINA

(591) Culori revendicate:galben intens,
verde intens

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270502;

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

clase:
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05120
(151) 14.07.2011
(732) CLUBUL SPORTIV ATLETIC

FIENI, Str. Ing. Aurel Rainu nr. 80,
judeţul Dâmboviţa, , FIENI
ROMANIA 

(540)

Clubul Sportiv Atletic Fieni

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05121
(151) 14.07.2011
(732) ANDRONIC GRUIA-VASILE, Str.

Avram Iancu 48A, ap. 53, et. M, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

TOTAL EXPRES.ro

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

(531) Clasificare Viena:261125; 270511;
290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05122
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ILOTTI IMPEX S.R.L., Str.

Mizil nr. 3A, bl. 3, ap. 14, sect. 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde

  
(531) Clasificare Viena:020123; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitatea şi gestiunea afacerilor
comerciale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05106
(151) 14.07.2011
(732) ZHUANG BINXIANG, Str. Soldat

V. Cojocaru nr. 8, sc. A, ap. 1, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

KENMAX

  
(531) Clasificare Viena:030717; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; operaţiuni de import-export; lanţ de
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05123
(151) 18.07.2011
(732) S.C. TELESYS S.R.L., Str.

Mehedinţi nr. 39, ap. 10, judeţul Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

POŞTA Financiară

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;

290102; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05107
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ZEBRAPAY S.R.L., B-dul

Dacia nr. 153-155, et. 1, SecÛiunea
S1 Õi S2, sector 2, 020057,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roz, albastru,
alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:030303;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi îmvăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
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 05108
(151) 14.07.2011
(732) S.C. CLEVER BUSINESS

SOLUTIONS S.R.L., Bd- Iuliu
Maniu nr. 7, corp. A, sc. 3, et. 1, birou
13B, sector 6, 061441, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Public Speaking Superstar

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05124
(151) 14.07.2011
(732) S . C .  T R A N S B O R D A R E

VAGOANE MARFA S.A., Calea
Victoriei nr. 114, et. 2, cam. 25, sector
1, 010092, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

TVM TRANSBORDARE VAGOANE
MARFA

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:261110; 270519;

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

clase:
39 Servicii de manipulare şi de încărcare a
mărfii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05138
(151) 18.07.2011
(732) S.C. BLUE PATROL S.R.L., Str.

Trandafirilor nr. 16, judeţul
Maramureş, 435700, VIŞEU DE SUS
ROMANIA 

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

(540)

BLUE PATROL

(591) Culori revendicate:alb, bleu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 240107;

240111; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05109
(151) 14.07.2011
(732) S.C. WEST TIRES & CARS S.R.L.,

Bd. Basarabiei nr. 88 (86B), sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DR. ROŢI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05140
(151) 18.07.2011
(732) S.C. GHITTA A D COMERCIAL

S.R.L., Aleea Mocirei nr. 1, judeţul
Maramureş , 437225, RECEA
ROMANIA 

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

(540)

CRIST-MAR

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

  
(531) Clasificare Viena:080503; 080504;

270511; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne şi preparate din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05125
(151) 14.07.2011
(732) S.C. MEDIEN HOLDING S.R.L.,

Str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et.
P, aripa sud, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEDIEN HOLDING EVENTS

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:241521; 270515;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; (în special strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor a unor preoduse diverse
pentru a le permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin intermediul
site-urilor web). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (în special realizarea de

emisiuni radio şi Tv).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05110
(151) 14.07.2011
(732) S.C. PROFESSIONAL BRANDS

MARKETING & DISTRIBUTION
S.R.L., Şos. Viilor nr. 14, et. 2,
birourile 1, 2, 3 şi 4, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

THE Studio

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;  
(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
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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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 05111
(151) 14.07.2011
(732) S.C. PROFESSIONAL BRANDS

MARKETING & DISTRIBUTION
S.R.L., Şos. Viilor nr. 14, et. 2,
birourile 1, 2, 3 şi 4, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROFESSIONAL BRANDS marketing &
distribution

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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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16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii 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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 05112
(151) 18.07.2011
(732) S.C. PESCAMANIA S.R.L., Str.

Octavian Goga nr. 49, judeţul Bihor,
410221, ORADEA ROMANIA 

(540)

Pescamania

  
(531) Clasificare Viena:030910; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05126
(151) 14.07.2011
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

PRAHOVA TOMSANI, Nr. 207,
judeţul Prahova, , TOMSANI
ROMANIA 

(540)

F.C.PRAHOVA TOMSANI

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240113;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05113
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ROMAROSE TRADING

S.R.L., Str. Labirint nr. 106, et. 1, ap.
7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DOUBLETTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale pentru curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05127
(151) 14.07.2011
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

RAPID CLEJANI, Judeţul Giurgiu,
, COMUNA CLEJANI ROMANIA 

(540)

CLUBUL SPORTIV RAPID CLEJANI

(591) Culori revendicate:vişiniu, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:180112; 240113;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05114
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ROMAROSE TRADING

S.R.L., Str. Labirint nr. 106, et. 1, ap.
7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KOSMODISK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; material de sutură.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: aparate şi instrumente
chirurgicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali; material de sutură, (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 05115
(151) 14.07.2011
(732) S.C. ROMAROSE TRADING

S.R.L., Str. Labirint nr. 106, et. 1, ap.
7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Relax & Tone
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(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali; material de sutură.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor produse: aparate şi instrumente
chirurgicale, dentare şi veterinare, membre,
ochi şi dinţi artificiali; material de sutură, (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; servicii de import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05116
(151) 14.07.2011
(732) CURTASU MARIUS VALENTIN,

Str. M. Sebastian nr. 33, bl. S6, sc. 2,
et. 7, ap. 60, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

extra mc

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:030703; 270524;

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05130
(151) 14.07.2011
(732) S . C .  B U Z Z M E N

COMMUNICATIONS S.R.L., Str.
Lacul Plopului nr. 3, bl. P64, sc. 1, et.
3, ap 16, sector 5, 051733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BuzzMen

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

clase:
35 Publicitate; publicitate online într-o reţea
computerizată; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de marketing; activităţi de
studiere a pieţei şi de sondaj; servicii de
externalizare (asistenţă comercială); închiriere
de material publicitar; închiriere de spaţii
publicitare; închiriere de timp publicitar în
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mijloacele de comunicare; promovarea
vânzărilor pentru terţi; publicare de texte
publicitare; organizare de expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale sau publicitare;
consultanţă pentru conducerea afacerilor;
informaţii despre afaceri; expertize în afaceri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05131
(151) 14.07.2011
(732) S.C. LABORATORUL DE

CONSTRUCTII BUCURESTI S.A.,
B-dul Energeticienilor nr. 9-11, sector
3, 032091, BUCUREŞTI ROMANIA

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

(540)

LCB Laboratorul de Construcţii
Bucureşti

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

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

clase:
37 Servicii de construcţii specializate şi de
consultanţă in construcţii; servicii de etanşare
în construcţii; servicii de asistenţă în
construcţii; servicii de demolare, restaurare,
reparaţii şi întreţinere în construcţii;
supervizarea lucrărilor în construcţii; servicii

de demolare şi de distrugere a construcţiilor;
servicii de restaurare de structuri de
construcţii; lucrări în construcţii, şi anume:
lucrări de tăieri/decupări în beton armat sau
zidărie cu disc diamantat; lucrări de perforări
în beton armat şi zidărie (execuţie goluri);
lucrări de taieri/decupări în beton armat sau
zidărie cu fir (filou) diamantat, lucrări de
dislocări şi spargeri de beton armat; lucrări de
consolidări ale elementelor de beton armat şi
elemente prefabricate; servicii de demolări
utilizând tehnica diamantată, tăieri, decupări
şi perforări în beton, beton armat sau zidărie;
servicii în construcţii cu privire la analiza
fizico-mecanică de laborator, pe materiale
pentru betoane, sape şi mortare diamantat;
servicii în construcţii de analiză de tehnică:
servicii în construcţii de expertizare a
betonului, sapelor, nortarelor, a oţelului-beton
şi a sudurilor; servicii în construcţii de
încercări distructive şi nedistructive pentru
metale şi armături; servicii geotehnice cu
privire la terenul de fundaţii, a calităţii
pământului şi a balastului utilizate în lucrările
de construcţii; servicii în construcţii de
verificări nedistructive şi a comportării în
exploatarea construcţiilor; servicii de
determinare estimativă a rezistenţei betonului
din lucrare; servicii în construcţii de încercări
de defectoscopie pentru determinarea
defectelor ascunse ale betonului cu ajutorul
ultrasunetelor (identificarea golurilor, fisurilor
sau rosturilor de turnare, adâncimea startului
de beton degradat prin incendiu, îngheţ sau
acţiuni agresive, cuiburi de segregare sau
betoane macro poroase); servicii în construcţii
de încercări cu metoda ultrasonică de impuls
pentru determinarea proprietăţ i lor
elasto-dinamice ale betonului, a defectelor din
elemente sau structuri, a rezistenţei la
compresiune a betonului din lucrare, a
omogenităţii betonului în lucrare, modificarea
structurii betonului sub acţiunea agenţilor
chimici sau fizici agresivi sau sub acţiunea
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solicitărior mecanice; servicii în construcţii de
încercare a jetonului prin metoda nedistructivă
combinată pentru determinarea rezistenţei
betonului în structuri şi elemente de
construcţii, determinarea omogenităţii
betonului precum şi a zonelor în care s-a
turnat un beton corespunzător în elementele de
construcţii, servicii de determinare a gradului
de compactare; servicii în construcţii de
încercări calitate mixturi asfaltice, materiale şi
lucrări pentru drumuri; încercări distructive şi
nedistructive pentru betoane, lucrări de
expertizare şi consolidare clădiri.
42 Servicii de analiză a comportamentului
structural al materialelor de construcţii;
servicii de analiză ale unui laborator ; servicii
de testare şi analiza de materiale preluate din
teren; servicii de laborator pentru analizare şi
testare; servicii ale unui laborator tehnic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05117
(151) 14.07.2011
(732) S.C. SET SAIL ADVERTISING

S.R.L., Str. Ştirbei-Vodă nr. 152, bl.
26B, sc. 4, et. 4, ap. 12, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Set Sail

(591) Culori revendicate:bleumarin, maro

  (531) Clasificare Viena:180402; 270508;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05132
(151) 14.07.2011
(732) NAPRADEAN CIPRIAN TUDOR,

Str. Avram Iancu nr.46, ap.1, judeţul
Mureş, 540066, TARGU MURES
ROMANIA 

(540)

EDITURA EDU-BY EDU SOFT

  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - BOPI Cereri M|rci nr. 7/2011/29

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

9 Programe calculator-softuri educative, jocuri
educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05134
(151) 14.07.2011
(732) ASHER ELGAR, Franţa, ,  FRANTA

(540)

Vendome FINE JEWELLERY

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii;
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului; inele (bijuterii), obiecte
de artă din metale preţioase; ace pentru păr;
podoabe şi bijuterii din aur, argint şi platină
conţinând sau nu pietre preţioase; bijuterii din
aur filat; casete pentru bijuterii; brăţări, brăţări
de ceas; brelocuri; broşe (bijuterii); busturi din
metale preţioase; butoni de manşeta; casete de
prezentare pentru ceasuri; cercei; podoabe din
chihlimbar; perle din chihlimbar presat;
coliere (bijuterii); ace de cravată; cutii de
ceas; cutii din metale preţioase; diamante;
figurine (statuete) din metale preţioase;
podoabe din fildeş; bijuterii din fire din metale
preţioase; ornamente pentru încălţăminte din
metale preţioase; insigne din metale preţioase;
ridium; ornamente din jais gagat; jais brut sau

semiprelucrat (gagat); lanţuri de ceas; lanţuri
(bijuterii); medalii; medalioane (bijuterii);
monede; olivina (piatră preţioasă); ornamente
pentru pălării din metale preţioase; osmiu;
paladiu; perle (bijuterii); pietre preţioase;
pietre şlefuite; portchei decorative; rodiu;
ruteniu; spinel (pietre preţioase); ceasuri de
mană; ceasuri cu brăţară.
35 Publicitate; conducerea afacerilor
comerciale;lucrări de birou; import şi
regruparea în avantajul terţilor a bijuteriilor şi
ceasurilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze în mod comod, inclusiv prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare-prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice (ex. website, emisiuni
teleshopping).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05135
(151) 14.07.2011
(732) DOBROMIR SUZANNE SIMONA,

Str. Emil Racoviţă nr.35-39, cartier
Azur 1, casa AZ 11, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

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

(540)

MARIELLE Inspiratie pentru o nunta cu
stil

(591) Culori revendicate:roz, alb, negru
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  (531) Clasificare Viena:270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 05142
(151) 15.07.2011
(732) S.C. PRINCIPAL COMPANY S.A.,

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

(732) S.C. EUROAVIPO S.A., Poşta
Câlnău, jud. Buzău, , COMUNA
POŞTA CÂLNAU ROMANIA 

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

(540)

LUMA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05143
(151) 15.07.2011
(732) S.C. PRINCIPAL COMPANY S.A.,

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

(732) S.C. EUROAVIPO S.A., Poşta
Câlnău, jud. Buzău, , COMUNA
POŞTA CÂLNAU ROMANIA 

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

(540)

VENTURA

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05145
(151) 15.07.2011
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

AVANTUL CONCEPT CIRESU,
Jud. Brăila, , CIRESU ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
AVANTUL CONCEPT CIRESU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05146
(151) 15.07.2011
(732) S.C. LARA MED-LIFE S.R.L., Str.

Plugarilor nr. 16A, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

LARA LIFE-Med Centrul medical de
diagnostic si tratament

(591) Culori revendicate:violet deschis

  

(531) Clasificare Viena:020901; 270511;
270515; 290105;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05147
(151) 15.07.2011
(732) S.C. TELEVOICE GRUP S.R.L.,

Str. Ionel Perlea (fosta Progresului) nr.
19, parter, camera A, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEURA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05148
(151) 15.07.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

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

(540)

FAMILY FILM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05153
(151) 15.07.2011
(732) S.C. WEB BUSINESS S.R.L., Str.

Fagului nr. 2, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) INNOVIS  INTELLECTUAL
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

STUDIO 9

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:020323; 260418;

270711; 290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; relaţii cu publicul; consultanţă şi
consiliere în materie de relaţii sociale;
publicitate on-line printr-o reţea de
calculatoare.
38 Telecomunicaţii; comunicaţii prin
terminale de calculator; mesaje electronice;
transmiterea de mesaje şi imagini asistată de
calculator; videochat prin telefonie mobilă
3G; comunicaţii telefonice (call center);
servicii de forumuri de discuţii şi socializare
pe internet şi telefonie mobilă; servicii
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telefonice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de înregistrare pe
benzi video (filmare); servicii de montaj şi
producţie filme; cluburi de noapte; servicii de
animatori; informaţii în materie de recreere.
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;
consultanţă în materie de software pentru
calculator; găzduirea site-urilor web;
întreţinerea 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;
cluburi pentru întâlniri; servicii de aranjare a
întâlnirilor; servicii de însoţire în societate
(persoane de companie); agenţii matrimoniale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05149
(151) 15.07.2011
(732) IULIAN FOTA, Str. Cluceru

Udricani nr. 1-3, bl. 106A, sc. 1, et. 3,
ap. 7, sector 3, 030203, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

România inteligentă

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii.
41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05150
(151) 15.07.2011
(732) MARGARIT CRISTIAN, Aleea

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

(540)

FITNESS CHALLENGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05151
(151) 15.07.2011
(732) S . C .  A L E R T  P R O T E C T

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Virtuţii nr.
10, bl. R11b, sc. 2, et. 5, ap. 54, sector
6, 060785, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ALERT PROTECT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - BOPI Cereri M|rci nr. 7/2011/29

(591) Culor i  revendicate :negru,
portocaliu, alb

  
(531) Clasificare Viena:010102; 020123;

270502; 290113;  
(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 05154
(151) 15.07.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

LTD, Strovolos Center, Office no.
204, PC 2018, NICOSIA CIPRU 

(540)

tamisa SUPLIMENTE NUTRITIVE

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni şi animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05155
(151) 19.07.2011
(732) S.C. SMARTLINE S.R.L., Str.

Tătăraşi nr. 50, mansardă, ap. 2,
judeţul Iaşi, 700397, IAŞI ROMANIA

(540)

TURISTIK.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Promovarea vânzărilor pentru terţi prin
intermediul unui site web/online; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a unor oferte
turistice şi a altor forme de publicitate online
pentru agenţiile turistice sau unităţile de
turism, prin intermediul unui site web. 
39 Servicii privind informarea despre ofertele
de turism, organizarea de excursii şi călătorii.
41 Instruirea şi educarea vizitatorilor în
domeniul călătoriilor, a turismului în general
prin intermediul site-ului web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05156
(151) 19.07.2011
(732) S.C. SMARTLINE S.R.L., Str.

Tătăraşi nr. 50, mansardă, ap. 2,
judeţul Iaşi, 700397, IAŞI ROMANIA

(540)

CAUTĂ-IMOBILIARE.RO

  

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

35 Promovarea vânzărilor pentru terţi prin
intermediul unui site web/online; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a unor anunţuri
imobiliare şi a altor forme de publicitate
online pentru bunuri imobiliare sau agenţii
imobiliare, prin intermediul unui site web. 
36 Servicii de intermediere a bunurilor
imobiliare online.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05144
(151) 20.07.2011
(732) BELDEAN MARCELA, Str.

Principală nr. 311, Jud. Mureş,
547526, SAT NAZNA ROMANIA 

(540)

KARLA SECURITY MURES

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru

(531) Clasificare Viena:260118; 270519;
290113;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05157
(151) 15.07.2011
(732) P.F. MARGINEAN CLAUDIU

NICOLAE, Str. Nicolae Pascaly nr. 5,
ap. 26, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

PIRAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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 către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05158
(151) 15.07.2011
(732) S.C. ECOFARMACIA NERWORK

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 2,
jude ţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

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

(540)

ECOPHARMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălat;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
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.
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30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de frumuseţe pentru
oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05159
(151) 15.07.2011
(732) S.C. IPC TRADE S.R.L., Aleea

Decebal nr. 2, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

Passion Products

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05160
(151) 15.07.2011
(732) S.C. EUROPACK SOLUTIONS

S.R.L., Str. Libertăţii nr. 1, sc. C, ap.
7, judeţul Caraş Severin, 325700,
OŢELU ROŞU ROMANIA 

(540)

Vă dorim multă sănătate !

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 355
C), albastru (Pantone Cyan C)
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  (531) Clasificare Viena:031102; 241317;
290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05161
(151) 15.07.2011
(732) S.C. FAST SERVICE S.R.L., Bd. T.

Vladimirescu nr. 27, bl. 333, sc. B, et.
2, ap. 10, judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

PANGRAN
(591) Culori revendicate:roşu, galben, maro

(531) Clasificare Viena:050702; 090110;
290113;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05162
(151) 15.07.2011
(732) BODIU DAN CIPRIAN, Aleea

Clopoţeilor nr. 2, sc. B, ap. 8, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420154, BISTRIŢA
ROMANIA 

(732) ALEXA DRAGOŞ IOAN, Str. Mihai
Eminescu nr. 3, sc. B, ap. 28, judeţul
Bistriţa-Năsăud, 420076, BISTRIŢA
ROMANIA 

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

(540)

Detoxolit

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 235
C), albastru (Pantone 330)

  
(531) Clasificare Viena:270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05163
(151) 15.07.2011
(732) S.C. ACTIV CLUB S.R.L., Str.

Ferencz Szemler nr. 14, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

ENERGYM

  
(531) Clasificare Viena:150709; 180105;

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

clase:
35 Activităţi de comerţ, import-export cu
articole şi servicii din domeniul sportului,
inclusiv comerţ on-line; agenţie de publicitate
inclusiv publicitate on-line în reţea
computerizată; închiriere de spaţii publicitare,

inclusiv spaţiu on-line, închiriere de timp
publicitar.
41 Alte activităţi recreative şi distractive;
organizarea de competiţii sportive şi jocuri,
inclusiv jocuri on-line, concursuri, conferinţe
în domeniul sportului; organizarea şi
conducerea de congrese; activităţi de
divertisment; organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative, parcuri de
distracţie; orientare profesională/consiliere în
domeniul educaţiei sau formării profesionale;
servicii pentru organizare de timp liber.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05165
(151) 18.07.2011
(732) S.C. BABEL COMMUNICATIONS

S.R.L., Str. Cpt. Ghe. Demetriade nr.
5, et. 1, ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

CERCUL FETELOR DESTEPTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ziare, reviste, afişe, postere, autocolante,
etichete; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (substanţe de
lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - BOPI Cereri M|rci nr. 7/2011/29

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalare (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; tratamentul textelor (servicii de
editare); gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; difuzarea emisiunilor de
televiziune; reţele de telecomunicaţii redio,
satelit şi cablu, poştă electronică, teletext, fax
şi internet.
41 Producerea de emisiuni de televiziune,
dezbateri în direct în studio, talk show-uri,
film, servicii de editare; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
emisiuni de televiziune; realizarea de filme,
filme de animaţie; producţie de filme pe benzi
video; închiriere de benzi video; înregistrare
pe benzi video; montaj de benzi video;
organizarea de concursuri (educative sau de
divertisment); divertisment radiofonic;
divertisment televizat; producţia de filme;
fotoreportaje; montaj de programe radiofonice
şi de televiziune; organizarea de expoziţii în
scopuri  cul tura le  sau educat ive;
postsincronizare; redactarea de scenarii;
producţia de spectacole; prezentare de
spectacole live.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05166
(151) 18.07.2011
(732) S.C. BIS INTERCOM S.R.L., Şos.

Colentina nr. 2C, bl. 4, sc. A, ap. 14,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STD

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05167
(151) 18.07.2011
(732) ANENI NICOLETA AFRODITA,

Str. Lămîiţei nr. 3, bl. 23, sc. C, ap. 43,
Jud. Neamţ, , PIATRA NEAMŢ
ROMANIA 

(540)

Annely Cole

  
(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.
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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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05182
(151) 18.07.2011
(732) S.C. PROCONSTRUCT S.R.L., Str.

Hasdeu nr. 27 bis, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

PRO CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:261109; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05183
(151) 18.07.2011
(732) IRIMIA CEZAR, Str. Carpaţilor nr.

57, bl. D20, sc. A, ap. 18, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)
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COPAC Coaliţia Organizaţiilor
Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din
România

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050101; 270511;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 05184
(151) 18.07.2011
(732) S.C. NEDATIM S.R.L., Str. Simion

Barnuţiu nr. 28, bl. PB10, et. 3, ap. 15,
judeţul Bihor, 410202, ORADEA
ROMANIA 

(540)

NED PLAST

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;

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

clase:

19 Produse şi materiale de construcţii
(non-metalice), în special profiluri, folii
pentru ferestre, uşi, porţi, glafuri pentru
ferestre, ţevi, plăci, jaluzele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05168
(151) 18.07.2011
(732) S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,

Splaiul Unirii, nr. 6, bl. B3A, et. 2,
cam. 4, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ULTIMA ORĂ

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

  
(531) Clasificare Viena:070304; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05169
(151) 18.07.2011
(732) S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,

Splaiul Unirii, nr. 6, bl. B3A, et. 2,
cam. 4, sect. 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EDIŢIE SPECIALĂ REALITATEA TV

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

  
(531) Clasificare Viena:010515; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05185
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş, ,
RECEA ROMANIA 

(540)

îngheţată Tornero

(591) Culori revendicate:roşu, roz, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05186
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş, ,
RECEA ROMANIA 

(540)

îngheţata DIANY

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:260408; 261108;

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

clase:
30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05187
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş, ,
RECEA ROMANIA 

(540)

Căpşunica

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

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05188
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş, ,
RECEA ROMANIA 

(540)

Cremolacta ÎNGHEŢATĂ CREMOASĂ
CU CACAO ŞI GUST DE LAPTE
VANILAT

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05170
(151) 18.07.2011
(732) IOAN GHIURICO PASCU, Str.

Răcătău nr 34, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GYURI'S PUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05189
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş, ,
RECEA ROMANIA 

(540)
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Magnific ICE CREAM

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05171
(151) 18.07.2011
(732) S.C. HA HA HA PRODUCTION

S.R.L., Sat. Ciocăneşti, nr. 233B, Jud.
A r g e ş ,  1 1 7 1 9 7 ,  C O M U N A
CĂLINEŞTI ROMANIA 

(540)

FRATZIWEAR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05190
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DIANY COM S.R.L., Str.

Primăriei nr. 8, judeţul Maramureş, ,
RECEA ROMANIA 

(540)

Maralact

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri

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

clase:
30 Îngheţată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05172
(151) 18.07.2011
(732) C L U B U L  S P O R T I V

VLADIMIRESCU 2003, Str.
Progresului nr. 87-89, bl. 5, sc. 8, ap.
33, Jud. Arad, , COMUNA
VLADIMIRESCU ROMANIA 

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LABIRINT, Str.
Coriolan Petreanu nr. 28, Judeţul Arad
ARAD

(540)

C.S.VLADIMIRESCU Since 2003

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

  
(531) Clasificare Viena:030716; 051304;

240113; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05191
(151) 18.07.2011
(732) S.C. VEXCOR S.R.L., Str.

Industrială nr. 7, judeţul Constanţa,
900147, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

VEXCOR

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

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270512;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05173
(151) 18.07.2011
(732) FOTBAL CLUB VIITORUL

AXINTELE, B-dul Biruinţei nr. 227,
parter, cam 1, Jud. Ilfov, ,
PANTELIMON ROMANIA 

(540)

VIITORUL AXINTELE

(591) Culori revendicate:verde, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:210301; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05174
(151) 18.07.2011
(732) S.C. XXL COM 95 S.R.L., Str. Elena

Caragiani nr. 1, bl. 2G, sc. A, et. 2, ap.
5, sector 1, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SPIN4SHOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Costume de baie, rochii, fuste, taioare,
scaouri, chiloţi, sutiene, bluze, cămăţi,
cravate, papauci, sandale, pentofi, cizme,
baticuri, haine de blană, paltoane, pulover,
pardesie, fiind excluse articole şi costume de
patinatori.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05193
(151) 18.07.2011
(732) S.C. BORDUN TEHNOLOGICA

S.R.L., Str. Plevna nr. 29, judeţul
Brăila, , BRĂILA ROMANIA 

(540)

REGISTRUL NATIONAL AL
R E S P O N S A B I L I L O R  S I
TEHNICIENILOR DE MEDIU - RNRTM
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  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05175
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DE SILVA RTH S.R.L., Str.

Daniel Danielopolu nr.44, sector 1,, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CALINA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05176
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DE SILVA RTH S.R.L., Str.

Daniel Danielopolu nr.44, sector 1,, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

VOM EDLES HAUS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05177
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DE SILVA RTH S.R.L., Str.

Daniel Danielopolu nr.44, sector 1,, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

VOM SILVANER HAUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05178
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DE SILVA RTH S.R.L., Str.

Daniel Danielopolu nr.44, sector 1,, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05179
(151) 18.07.2011
(732) S.C. DE SILVA RTH S.R.L., Str.

Daniel Danielopolu nr.44, sector 1,, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

VOM HEGE HOUSE
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05194
(151) 18.07.2011
(732) S.C. B&C CONSULTING S.R.L.,

Str. Ştefan cel Mare, incinta Hotel
Inter, parter, judeţul Teleorman, ,
ZIMNICEA ROMANIA 

(740) AGV AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L.,  Str .
Clucereasa Elena, nr. 67, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Infinity vacanţele tuturor

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

  
(531) Clasificare Viena:010501; 270514;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05195
(151) 18.07.2011
(732) KIA MOTORS CORPORATION,

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

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

(540)

KIA UVO

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12  Maşini pentru transportul călătorilor,
vehicule de agrement, microbuze şi părţi ale
acestora.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05180
(151) 18.07.2011
(732) S.C. GRUP PAZĂ SI CALIFICARE

IGM S.R.L., Str. Prelungirea Griuşor,
bl. F7, sc. B, ao, 22, Jud. Ialomiţa, ,
FETEŞTI ROMANIA 

(540)

I.G.M.

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

clase:
37 Instalare sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor
41 Educaţie şi instruire în domeniu.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05196
(151) 18.07.2011
(732) S.C. RAZMED S.R.L., Şoş. Păcurari

nr. 95, bl. 474, tronson II-III, Jud. Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

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

(540)

PRO V

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
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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; pilule naturale pentru consum uman.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
pilulelor naturale (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05181
(151) 18.07.2011
(732) S.C. TURBONEF S.R.L., Str.

Căzăneşti nr. 200, Jud. Vâlcea,
240002, RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

Turbonef

  
(531) Clasificare Viena:150113; 150117;

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

clase:
6 Clopote din bronz; bare din bronz, alamă şi

aluminiu; bucşe din bronz, alamă şi aluminiu;
piese de ornament turnate din aliaje metalice
neferoase; aliaje de aluminiu secundar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05197
(151) 18.07.2011
(732) VIOMICHANIA PLEKTON AFOI

ADAMAKOU ANONYMOS
ETAIREIA trading as NAVY &
GREEN, Konstantinoupoleos 54,
12133, PERISTERI ATTIKIS
GRECIA 

(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)

NAVY & GREEN

(591) Culori revendicate:bleumarin, gri
argintiu

  
(531) Clasificare Viena:240103; 270524;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi
copii, precum şi accesorii ale acestora
(cuprinse în această clasă), încălţăminte,
papuci, sandale, ghete, bandane, eşarfe, şaluri,
mănuşi, cravate, veste, lenjerie intimă, şosete.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05198
(151) 18.07.2011
(732) BAYER CONSUMER CARE AG,

Peter Merian Strasse 84, 4052,
BASEL ELVETIA 

(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)

BEPANDEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Cosmetice.
5 Preparate farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05199
(151) 18.07.2011
(732) BUIA MAXIM, Str. Ursului nr. 6,

judeţul Bistriţa Năsăud, 425300,
SINGEORZ BAI ROMANIA 

(540)

MAX PREFABRICATE BETON

  (531) Clasificare Viena:260118; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05200
(151) 19.07.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

HAPPY FISH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05201
(151) 19.07.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05202
(151) 19.07.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EDEN WATERS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05203
(151) 19.07.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

NATIONAL 24 PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05204
(151) 19.07.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

CASA SOMON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05205
(151) 19.07.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SALMON HOUSE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi

fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05206
(151) 19.07.2011
(732) S.C. PROSPER MOD S.R.L., Valea

Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SALMON SHOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05207
(151) 19.07.2011
(732) S.C. D TOYS S.R.L., Str. Vulturilor

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

(540)

ZBENG
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(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 05208
(151) 19.07.2011
(732) FELEA MARIAN, Str. Rudului nr.

76, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Le colonel chaussures

(591) Culori revendicate:bleumarin, auriu,
negru

  
(531) Clasificare Viena:090711; 100301;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05209
(151) 19.07.2011
(732) UNGUREANU VOINEA, Piaţa 25

Octombrie bl. 9, ap. 39, judeţul Satu
Mare, , SATU MARE ROMANIA 

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

(540)

PRUNUCA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05210
(151) 19.07.2011
(732) S.C. LIVESTUDIES S.R.L., Str.

Cernăuţi nr. 27C, et. 1, camera 2,
sector 2, 022183, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) Societatea Civilă de Proprietate
Industrială Legal2M, Splaiul Unirii nr.
10, bl. B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCURESTI

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
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 05211
(151) 19.07.2011
(732) S.C. SI PRO TRADING S.R.L.,

Aleea Ucea nr. 1A, bl. 4/2, sc. 1, ap. 4,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SiPro bucătării spune ce bucătărie vrei . .
.

(591) Culori revendicate:verde, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş, os
de balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05212
(151) 19.07.2011
(732) S.C. CAPITAL FINANCIAL

SERVICES S.R.L., Str. Sfânta Vineri
nr. 25, bl. 105C, parter, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PRIORIPAY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05213
(151) 19.07.2011
(732) S.C. STAR INTERNATIONAL

MED IMPEX S.R.L., Str. Dimitrie
Bolintineanu nr. 5, ap. 52, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ayurmed

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

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260201;

270508; 270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; suplimente
alimentare (de uz medical).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; distribuţia de colete.
42 Servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri
medicale.
44 Servicii medicale; consultaţii în materie de
farmacie; fizioterapie; servicii SPA pentru
sănătate; asistenţă medicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05214
(151) 19.07.2011
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STAR STORAGE

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286C), orange (Pantone 021C)

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270508;

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

clase:
9 Suporturi magnetice de înregistrare,
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echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de printare
de volum mare, date variabile; facilităţi de
printare la cerere.
37 Servicii de asistenţă, instalare, configurare,
mentenanţă destinate întreţinerii şi
funcţionării sistemelor IT.
38 Telecomunicaţii.
39 Servicii de arhivare fizică şi electronică a
documentelor.
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 05215
(151) 19.07.2011
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STAR VAULT data center outsourcing

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286 C), orange (Pantone 021 C)

  
(531) Clasificare Viena:010102; 100316;

190104; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
35 Conducerea şi administrarea afacerilor;
lucrări de birou; servicii de asigurare a
continuităţii afacerii şi de recuperare a datelor
în caz de dezastru; servicii de protecţie a
datelor; centru de date; servicii privind
managementul informaţiei (date şi documente
în format electronic)
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 05238
(151) 19.07.2011
(732) Q & C GROUP S.R.L., B-dul

Energeticienilor nr. 9E, sector 3,
032091, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; lucrări de birou. 
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
42 Servicii ştiinţifice; programare pentru
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05239
(151) 19.07.2011
(732) S.C. IMAGINE MEDIA S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 1, ap.
22, et. 6, sector 3, 030829,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INFORMATII PROFESIONALE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05224
(151) 19.07.2011
(732) S.C. SIGUREC INTERNATIONAL

S.A., Str. Transilvaniei nr. 132,
Pavilion Administrativ, camera 20,
Jud. Buzău, 120012, BUZĂU
ROMANIA 

(540)

GREEN YOUR LIFE! SIGUREC

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

  
(531) Clasificare Viena:010512; 070124;

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

clase:
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comerciala, lucrări
de birou
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de calatorii.
40 Tratament de materiale; colectarea
deşeurilor nepericuloase.
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 05240
(151) 19.07.2011
(732) S.C. BLACK ICE ENTERPRISE

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 57,
cam. 3, judeţul Buzău, 120140,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

TEFLO ORANGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Fibre de sticlă pentru izolaţii.
35 Import; publicitate; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 17 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05216
(151) 19.07.2011
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STAR DOC output management
outsourcing

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286C), orange (Pantone 021C)

  
(531) Clasificare Viena:010102; 100316;

190303; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de printare
la cerere; comunicare personalizată în format
fizic şi electronic; analiza şi integrarea datelor
variabile în generarea materialelor; printare de
volum mare.
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; grafică şi
design; servicii de analiză şi optimizare a
producţiei de documente.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05217
(151) 19.07.2011
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., Bd.

Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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STAR HIVE archiving management
outsourcing

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286C), orange (Pantone 021C)

  
(531) Clasificare Viena:010102; 160116;

190303; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturii magnetice de înregistrare,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de scanare
a documentelor;  servici i  pr ivind
managementul documentelor.
39 Servicii de arhivare fizică şi electronică a
documentelor.
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 05225
(151) 19.07.2011
(732) RUBIN BDS S.R.L., Str. Arthur

Rubinstein nr. 1, cam. 2, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

egovisio

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 261109;

270509; 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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de creare, proiectare, dezvoltare,
promovare, închiriere,  optimizare,
personalizare, găzduire, menţinere şi
administrare site-uri web; servicii de creaţie
de webdesign; servicii de consultanţă în
domeniul creării, dezvoltării, administrării şi
utilizării paginilor web; servicii de închiriere
servere web; servicii de furnizare motoare de
căutare pentru internet; servicii de furnizare,
prelucrare şi asigurare de module interactive
pe internet; servicii de furnizare de pagini
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principale şi /sau adrese poştale electronice,
pentru terţi; servicii de compilare de pagini
web pe internet; asistenţă tehnică pentru
serviciile prezentate; suport logistic în
publicitate, grafic, design, creaţie în domeniul
publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05241
(151) 19.07.2011
(732) S.C. BLACK ICE ENTERPRISE

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 57,
cam. 3, judeţul Buzău, 120140,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

TEFLO GLASS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Fibre de sticlă pentru izolaţii.
35 Import; publicitate; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 17 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05242
(151) 19.07.2011
(732) S.C. BLACK ICE ENTERPRISE

S.R.L., Str. Nicolae Titulescu nr. 57,
cam. 3, judeţul Buzău, 120140,
BUZĂU ROMANIA 

(540)

TEFLO ECO GREEN

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

17 Fibre de sticlă pentru izolaţii.
35 Import; publicitate; regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 17 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05218
(151) 19.07.2011
(732) S.C. CONCEPT CAR SERVICE

VEST S.R.L., Bd. Timişoara nr. 76D,
et. 1, lotul nr. 3, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CONCEPTCARservice.RO

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

  
(531) Clasificare Viena:140515; 180123;

270524; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05243
(151) 19.07.2011
(732) S.C. FINCO IMPEX S.R.L., Str.

Vijeliei nr. 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)

GARAGE HALL

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:140102; 140320;

270524; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05226
(151) 19.07.2011
(732) MEDICO UNO WORLDWIDE

(CYPRUS) LTD, Grigori Afxentiou
2, Akamia Center, Flat/Office 401,
P.C. 6023, , LARNACA CIPRU 

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

(540)

CHECH & GO DIAGNOSTICA

  
(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.
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;
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distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05219
(151) 19.07.2011
(732) S.C. BLACK WOLF GLOBAL

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 164A,
Clădirea A, parter, Camera nr. 1,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BLACK WOLF GLOBAL SPECIAL
FORCES B.W.G.

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

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030116;

240109; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Instruire; educaţie.
45 Consultanţă în domeniul securităţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05227
(151) 19.07.2011
(732) MEDICO UNO WORLDWIDE

(CYPRUS) LTD, Grigori Afxentiou
2, Akamia Center, Flat/Office 401,
P.C. 6023, , LARNACA CIPRU 

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

(540)

WELLDIA

  
(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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;

distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
41 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.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05228
(151) 19.07.2011
(732) MEDICO UNO WORLDWIDE

(CYPRUS) LTD, Grigori Afxentiou
2, Akamia Center, Flat/Office 401,
P.C. 6023, , LARNACA CIPRU 

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

(540)

FREEFEMI

  
(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.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;

distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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.
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 05220
(151) 19.07.2011
(732) ENE DANIEL, Bd. Schitul

Măgureanu nr. 39, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - BOPI Cereri M|rci nr. 7/2011/29

ene & partners attorneys at law

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
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 05229
(151) 19.07.2011
(732) S.C. M$MM ROIMPEX S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 17B, bl. 8G, ap. 4,
Jud. Buzău, , BUZĂU ROMANIA 

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

(540)

BioHumusSol

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

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050522;

270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import/export, lan' de magayine.
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 05221
(151) 19.07.2011
(732) S.C. CNC MOTION WIZARD

S.R.L., Str. Splaiul Independenţei nr.
273, et. 1, corp 124, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipament pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare.
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 05230
(151) 19.07.2011
(732) S.C. BELLENI & CO IFN S.R.L.,

Str. Ady Endre, nr. 50, parter, Jud.
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

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

(540)

EUROAMANET

  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale prţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05222
(151) 19.07.2011
(732) ASOCIATIA OVAL 5 BEACH

RUGBY ROMANIA, Complex
Cleopatra, judeţul Constanţa, ,
MAMAIA ROMANIA 

(540)

Oval 5 Beach Rugby Black Sea Constanta
ROMANIA

(591) Culori revendicate:alb, galben, negru,
albastru deschis, albastru închis
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  (531) Clasificare Viena:010313; 071522;
260118; 290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05223
(151) 19.07.2011
(732) S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG

S.R.L., Calea Drăgăşani nr. 8, cam. 5,
et. 2, judeţul Argeş, 110347, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

PAZA ORDINE AG

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

  
(531) Clasificare Viena:260322; 260418;

290114;  
(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 05231
(151) 19.07.2011
(732) S.C. ROMCO SYSTEM S.R.L.,

B-dul Theodor Pallady, nr. 50, Lot II,
C21, sector 3, , 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)

ROMCO SYSTEM

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:071520; 270510;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
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transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii ăn 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 05232
(151) 19.07.2011
(732) S . C .  Z E N Z T H

PHARMACEUTICALS S.R.L., Sat
Bistriţa, nr. 25, Jud. Neamţ, ,
COMUNA ALEXANDRU CEL BUN
ROMANIA 

(540)

Dolce Sano

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;  
(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 pentru pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05233
(151) 19.07.2011
(732) S.C. DINAMO 1948 S.A., Şos. Ştefan

cel Mare nr. 7-9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FCD

  
(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 hard şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05234
(151) 19.07.2011
(732) S.C. DINAMO 1948 S.A., Şos. Ştefan

cel Mare nr. 7-9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hard şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05235
(151) 19.07.2011
(732) S.C. DINAMO 1948 S.A., Şos. Ştefan

cel Mare nr. 7-9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DINAMOMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05236
(151) 19.07.2011
(732) S.C. APEMIN ZIZIN S.A., Str.

Horea nr. 13, judeţul Braşov, , ZIZIN
ROMANIA 

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

(540)

AQUA BLUE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05237
(151) 19.07.2011
(732) S.C. APEMIN ZIZIN S.A., Str.

Horea nr. 13, judeţul Braşov, , ZIZIN
ROMANIA 

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05244
(151) 19.07.2011
(732) S.C. AGROLI GROUP S.R.L.,

Aleea Combinatului nr. 486, jud.
Dâmboviţa, , CREVEDIA 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)

AGROLI group

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;

maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05246
(151) 19.07.2011
(732) S.C. NATEX INT S.R.L., Bdul.

Mircea Vodă nr. 52, bl. M20bis, sc. A,
et. 2, ap. 4, sector 3, 030665,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A alba ROMANIA

(591) Culori revendicate:alb, roşu
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  (531) Clasificare Viena:260116; 270508;
270509; 270521; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import; regruparea în avantajul
terţilor a maşinilor şi utilajelor pentru
industria de confecţii textile (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05245
(151) 19.07.2011
(732) TUCA EDUARD FLORENTIN,

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

(540)

HEIDELBERG

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
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 construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05247
(151) 19.07.2011
(732) STOICA STEFANIA ALINA, Str.

Alexandru Donici nr. 25C, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Ştefan Stoica

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05260
(151) 20.07.2011
(732) S.C. MARCOM R M C 94 S.R.L.,

Str. Drumul Odăii nr. 14 A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

MARCOM

(591) Culori revendicate:roşu, alb

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte (malaxoare,
betoniere, cilindri compresori, compactoare,
concasoare, maşini pentru construcţii de
drumuri, excavatoare, platforme de încărcare,
macarale, maşini de forat, maşini de ridicat,
radiatoare de răcire; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual.
37 Întreţinere şi reparaţie vehicule, spălare şi
curăţare vehicule, asistenţă în caz de pană la
vehicule, demolări de construcţii, conducere
lucrări construcţii, curăţare drumuri, închiriere
de excavatoare, extracţii miniere,
recondiţionarea maşinilor uzate sau parţial
distruse, recondiţionarea motoarelor uzate sau
parţial distruse, reşaparea pneurilor,
închirierea echipamentelor de şantier,
tratamente contra ruginii, gresare
autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05272
(151) 20.07.2011
(732) S.C. PRINTIS MOXA S.R.L., Str.

Nicolae Turnescu nr. 11, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRINTIS COPY PLOT PRINT
EVERYTHING

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

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

clase:
35 Publicitate, servicii de copiere şi
multiplicare de documente, reproducere de
documente; pregătirea de texte publicitare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicare de texte publicitare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
paginare în scopuri publicitare, prelucrare de
texte, redactare de texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05249
(151) 20.07.2011
(732) S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCURESTI PROPODERM

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031304; 260403;

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

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Produse farmaceutice de uz uman şi
veterinar; produse sanitare de uz medical;
plasturi, materiale de pansat; dezinfectanţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05273
(151) 20.07.2011
(732) S.C. DANLOR CONCEPT

SECURITY S.R.L., Str. Crângaşi nr.
34, bl. 15, sc. 3, et. 3, ap. 90, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DANLOR CONCEPT SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:040301; 230101;

240119; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi
persoanelor, gardă de corp; escortă, paza
transporturilor de bunuri şi valori.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05250
(151) 20.07.2011
(732) S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU APICULTURA S.A., Bd.
Ficusului nr. 42, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICDA BUCURESTI PROPOSEPT

(591) Culori revendicate:galben, maro,
negru

  
(531) Clasificare Viena:031304; 260403;

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

clase:
3 Produse cosmetice.
5 Produse farmaceutice de uz uman şi
veterinar; produse sanitare de uz medical;
plasturi, materiale de pansat; dezinfectanţi. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05261
(151) 20.07.2011
(732) S.C. MARCOM R M C 94 S.R.L.,

Str. Drumul Odăii nr. 14 A, judeţul
Ilfov, , OTOPENI ROMANIA 

(540)

MARCOM Utilaje de construcţii

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

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

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte (malaxoare,
betoniere, cilindri compresori, compactoare,
concasoare, maşini pentru construcţii de
drumuri, excavatoare, platforme de încărcare,
macarale, maşini de forat, maşini de ridicat,
radiatoare de răcire; motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual.
37 Întreţinere şi reparaţie vehicule, spălare şi
curăţare vehicule, asistenţă în caz de pană la
vehicule, demolări de construcţii, conducere
lucrări construcţii, curăţare drumuri, închiriere
de excavatoare, extracţii miniere,
recondiţionarea maşinilor uzate sau parţial
distruse, recondiţionarea motoarelor uzate sau
parţial distruse, reşaparea pneurilor,
închirierea echipamentelor de şantier,
tratamente contra ruginii, gresare
autovehicule.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05274
(151) 20.07.2011
(732) P A R T I D U L  S O C I A L

DEMOCRAT, Str. Kiseleff nr. 10,
sector 1, 011346, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ PSD
PNL-PC

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

(531) Clasificare Viena:050501; 241517;
260418; 270501; 290113;  

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

9 Suporturi magnetice on-line cuprinzând
afişe, clipuri electorale, material publicitar
pentru campaniile electorale.
16 Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale
(tipizat).
35 Publicitate electorală prin mass-media.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41 Organizare de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, activităţi cu caracter sportiv
şi cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campania electorală.
45 Organizare de evenimente, cu excepţia
celor cuprinse în clasa 41 (cu scop social, de
protecţie, mediere, cluburi de întâlniri,
aranjarea de întâlniri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05275
(151) 20.07.2011
(732) P A R T I D U L  S O C I A L

DEMOCRAT, Str. Kiseleff nr. 10,
sector 1, 011346, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PSD PNL-PC UNIUNEA SOCIAL
LIBERALĂ

  
(531) Clasificare Viena:050501; 241517;

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

clase:
9 Suporturi magnetice on-line cuprinzând
afişe, clipuri electorale, material publicitar
pentru campaniile electorale.
16 Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar pentru campaniile electorale
(tipizat).
35 Publicitate electorală prin mass-media.
36 Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41 Organizare de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, activităţi cu caracter sportiv
şi cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campania electorală.
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45 Organizare de evenimente, cu excepţia
celor cuprinse în clasa 41 (cu scop social, de
protecţie, mediere, cluburi de întâlniri,
aranjarea de întâlniri).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05252
(151) 20.07.2011
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

TELEVIZIUNEA TA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor. 
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 05276
(151) 20.07.2011
(732) ADAMESCU CARMEN, Cetăţean

român, domiciliat în Monaco, Monte
Carlo, 11 Avenue Princess Grace, ,
ROMANIA 

(540)

Grand Hotel Rex

  
(531) Clasificare Viena:011108; 240916;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 05277
(151) 20.07.2011
(732) ADAMESCU CARMEN, Cetăţean

român, domiciliat în Monaco, Monte
Carlo, 11 Avenue Princess Grace, ,
ROMANIA 

(540)
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Grand Hotel Rex

(591) Culori revendicate:argintiu

  
(531) Clasificare Viena:011108; 240916;

270501; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05262
(151) 20.07.2011
(732) S.C. CLOUD SYSTEMS S.R.L., Str.

Teiului nr. 2, judeţul Harghita,
535500, GHEORGHIENI ROMANIA

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

(540)

OcSS - Open Cloud School System

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Creare de software pentru platforme
deschise de infrastructură cu funcţionalităţi de
operare internă şi e-learning dedicat şcolilor;
aplicaţii integrate de open sourse şi module
proprietare pentru realizarea unui scop dublu
de server de infrastructură şi server de
aplicaţii pentru unităţi şcolare; instalare de

servicii multiple pe server unic (all-in-one ip)
cu funcţii de gateway, proxy, server de mail,
de fişiere şi altele asemenea; aplicaţii open
sourse, preconfigurate pentru furnizarea de
servicii DNS, DHCP, gestionare reţea locală
cu staţii de lucru şi imprimante, acces
controlat la internet prin servicii de firewall şi
proxy, acces controlat la servicii de sistem de
tip web, email, groupware, email cu servicii
de antivirus, servicii file şi printer server,
servicii de terminal prin LTSP, servicii de
client-imaging, servicii de urmărire şi
monitorizare a infrastructurii IT a şcolii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05253
(151) 20.07.2011
(732) SAMIRA SARAH NATOUR, Aleea

Barajul Lotru nr. 7, bl. M7B, sc. A, et.
2, ap. 10, sector 3, 032745,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

reper DECODIFICA SPATIUL URBAN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05263
(151) 20.07.2011
(732) BELENEŞ CRISTIAN ŞERBAN,

Str. Spartacus nr. 3, bl. 2, et. 6, ap. 28,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

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

(540)

FREESAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Difuzarea programelor de radio şi
televiziune; închirierea de echipament pentru
recepţia programelor de radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05279
(151) 20.07.2011
(732) CATALIN BUDESCU, B-dul Ion

Mihalache 321, bl. 11, sc. D, et. 4, ap.
113, sector 1, 011185, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COLLECTOR'S art and luxury magazine

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05254
(151) 20.07.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

PROFI TE PREMIAZĂ!

(591) Culori revendicate:galben, roz, gri,
maro, negru, ocru

  
(531) Clasificare Viena:040502; 200103;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05280
(151) 20.07.2011
(732) S.C. EUROSPORT DHS S.A., Str.

Santuhalm nr. 35 A, judeţul
Hunedoara ,  330004,  DEVA
ROMANIA 

(540)

DHS CORVIN MTB MARATON

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

  
(531) Clasificare Viena:030717; 090110;

090721; 240113; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Biciclete.
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05264
(151) 20.07.2011
(732) S.C. EUROPACK MEDIA S.R.L.,

Str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 25,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

OPTI CLEAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şerveţele impregnate cu agenţi de curăţare,
lustruire, degresare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05255
(151) 20.07.2011
(732) S.C. ANNABELLA S.R.L., Str.

Barajului nr. 52, judeţul Vâlcea, *,
RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

RAURENI AMINTIREA GUSTULUI

  

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

29 Fructe şi legume conservate şi fierte,
gemuri, marmelade, dulceţuri, compoturi,
conserve, murături. 
30 Muştar, oţet, sosuri.
31 Legume proaspete.
32 Ape gazoase, alte băuturi nealcoolice;
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05256
(151) 20.07.2011
(732) FELEA MARIAN, Str. Rudului nr.

76, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

Arozo

(591) Culori revendicate:galben pai, kaki,
negru

  
(531) Clasificare Viena:050313; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05281
(151) 20.07.2011
(732) S.C. COMPANIA DE PAZA

STANDARD SECURITY S.R.L.,
Str. Clăbucet, nr. 8B, Jud. Ilfov,
077190, VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

STANDARD CPSS SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
degradeu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270106;

270503; 290104;  
(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 05265
(151) 20.07.2011
(732) S.C. VELVET CARE S.R.L., Str.

Praga nr. 3, et. 3, birou nr. 1, sector 1,
011801, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

lia DELICII PENTRU PIELE

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 189C)

  
(531) Clasificare Viena:190325; 270501;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor; produse de aromaterapie; produse
pentru igienă şi întreţinere corporală, capilară
şi facială.
35 Publicitate şi reclamă, prezentare de
produse, import-export şi regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 3 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05282
(151) 20.07.2011
(732) S.C. RENTROP & STRATON -

G R U P  D E  E D I T U RĂ  Ş I
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
S.R.L., B-dul Naţiunile Unite nr. 4, bl.
107A, et. 7, Corp B7, Sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

portalcontabilitate.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05257
(151) 20.07.2011
(732) S . C .  R O M A N E L

INTERNATIONAL GROUP S.A.,
Str. Tuzla nr. 9-27, ap. G 61b, bl. G,
sc. B, et. 6, sector 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Platinium

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260301;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
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cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă.
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; materiale de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05283
(151) 20.07.2011
(732) EATON CORPORATION, 1111

S u p e r i o r  A v e n u e ,  4 4 1 1 4 ,
CLEVELAND S.U.A. OHIO

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

(540)

POWERWARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipament pentru controlul fluxului de
energie electrică către computere şi alte tipuri
de echipament electronic, utilizat în scopul
prevenirii scurgerilor de energie sau scăderii
voltajului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05266
(151) 20.07.2011
(732) S.C. MBM DATA SYSTEMS

SOLUTIONS S.R.L., Aleea Sinaia
nr. 1, Sat Viforâta, judeţul Dâmboviţa,
, COMUNA ANINOASA ROMANIA

(540)

MBM DATA SYSTEMS SOLUTIONS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 05258
(151) 20.07.2011
(732) S.C. HP INFOTECH S.R.L., B-dul

Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 2, et. 3, ap.
29, sector 3, 030962, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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LCD Vision

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

clase:
9 Programe de calculatoare înregistrate,
programe de calculator înregistrate, programe
înregistrate de operare pe calculator.
42 Elaborarea de programe de calculator,
programare pentru calculatoare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05259
(151) 20.07.2011
(732) S.C. HP INFOTECH S.R.L., B-dul

Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 2, et. 3, ap.
29, sector 3, 030962, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CodeVisionAVR

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

clase:
9 Programe de calculatoare înregistrate,
programe de calculator înregistrate, programe
înregistrate de operare pe calculator.
42 Elaborarea de programe de calculator,
programare pentru calculatoare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05267
(151) 20.07.2011
(732) S.C. MBM DATA SYSTEMS

SOLUTIONS S.R.L., Aleea Sinaia
nr. 1, Sat Viforâta, judeţul Dâmboviţa,
, COMUNA ANINOASA ROMANIA

(540)

dss MBM

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

  
(531) Clasificare Viena:260516; 270524;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
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 05268
(151) 20.07.2011
(732) SINDICATUL NATIONAL AL

L U C R A T O R I L O R  D E
PENITENCIARE, Str. Maria
Ghiculeasa nr. 47, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SNLP

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 261113;

290113;  
(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.
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 05269
(151) 20.07.2011
(732) RADULESCU DANIELA ELENA,

Str. Rahovei nr. 432 - 434, , BRĂILA
ROMANIA 

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, Str. Batiste nr. 35,
ap. 23, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

EI SUNT VIITORUL NOSTRU

(591) Culori revendicate:roşu, gri

(531) Clasificare Viena:020123; 020901;
270508; 290112;  

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

35 Administrarea de leagăne, cămine şi
adăposturi pentru copii.
36 Acordarea de burse pentru copiii
supradotaţi.
39 Transportul copiilor cu dizabilităţi.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale pentru copii.
44 Îngrijiri medicale şi de igienă pentru copii.
45 Îngrijire, asistenţă socială şi educaţională
pentru copii; asistarea părinţilor în formarea
copiilor cu capacităţi fizice, intelectuale şi
spirituale deosebite.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05270
(151) 20.07.2011
(732) GUDYNN SERBAN OLGA

FLORENTINA, Şos. Erou Iancu
Nicolae nr. 5, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(732) N I C U L E S C U  C A T A L I N
CONSTANTIN, Şos. Erou Iancu
Nicolae nr. 5, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Olga Gudynn Int'l School

(591) Culori revendicate:galben, bleu

  
(531) Clasificare Viena:030122; 200702;

240119; 270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05271
(151) 20.07.2011
(732) S.C. PRINTIS MOXA S.R.L., Str.

Nicolae Turnescu nr. 11, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

StudentPrint PRINTIS

(591) Culori revendicate:galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

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

clase:
35 Publicitate, servicii de copiere şi
multiplicare de documente, reproducere de
documente; pregătirea de texte publicitare;
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicare de texte publicitare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
paginare în scopuri publicitare, prelucrare de
texte, redactare de texte publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA 
BOPI  CERERI NR 7/DIN DATA DE 21.07.2011 SAPTAMANA 29

Referitor depozit national M2011/04749 s-a constatat o eroare in ceea ce priveste
denumirea marcii corect fiind  EXTREMADURA HEAVY DUTY  cerere publicata in BOPI
6/2011 din data de 30.06.2011. 
S-a trimis solicitantului notificare rectificativa si s-a facut corectura in baza de date. 

Referitor depozit national M2011/04750 s-a constatat o eroare in ceea ce priveste
denumirea marcii corect fiind  ROBUSTA  HEAVY  METAL  cerere publicata in BOPI
6/2011 din data de 30.06.2011. 
S-a trimis solicitantului notificare rectificativa si s-a facut corectura in baza de date. 



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 03986
(151) 18.07.2010
(732) AMERICAN INTERNATIONAL

I N D U S T R I E S  ( G E N E R A L
PARTNERSHIP), 2220 Gaspar Ave.,
90040, LOS ANGELES S.U.A.
CALIFORNIA

(740) CONSTANTIN & VELICU -
INTELLECTUAL PROPERTY, Str.
Trestiana nr. 1 A, bl. 8 A, sc. A, et. 3,
ap. 16, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

gelac

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

clase:
3 Unghii false; produse pentru îngrijirea
unghiilor; ojă pentru unghii; lac pentru unghii;
lac pentru unghii acoperire de bază; dizolvant
pentru lac de unghii; lac pentru unghii
acoperire pentru luciu; întăritoare pentru
unghii; produse pentru îndepărtarea lacurilor
de unghii.

˜˜˜˜˜˜˜




