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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 8/2011/saptamana 31
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04378
03.08.2011 IOSUB ALEXANDRU COSMIN tp

2 M 2011
05133

02.08.2011 S.C. ALEX & COMP S.R.L. Buna

3 M 2011
05411

29.07.2011 S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L. BONEXIO

4 M 2011
05449

28.07.2011 S.C. EXECUTIV SECURITY
S.R.L.

EXECUTIV SECURITY

5 M 2011
05450

28.07.2011 S.C. TONICA GROUP S.R.L. PLANTE DE LEAC PENTRU
SĂNĂTATEA TA

6 M 2011
05451

28.07.2011 S.C. PION IMPEX S.R.L. Yes

7 M 2011
05452

28.07.2011 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

SCOALA POPULARA DE ARTA

8 M 2011
05453

28.07.2011 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

scoalapopularadearta.ro

9 M 2011
05454

28.07.2011 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

scoalapopularadearta.com

10 M 2011
05455

28.07.2011 S.C. TERAPIA S.A. Linea Sante Calciu D3

11 M 2011
05456

28.07.2011 CME MEDIA PRO B.V. MEDIAPRO MAGIC FACTORY

12 M 2011
05457

28.07.2011 S.C. AKZO NOBEL COATINGS
S.R.L.

CULORI & IDEI

13 M 2011
05458

28.07.2011 AVARVAREI DANUT CE-TI MAI PLACE SHAORMA!!!

14 M 2011
05459

28.07.2011 TEAHA CORNELIU-TEOFIL DIE BESTEN. PUNKT! TEAHA

15 M 2011
05460

28.07.2011 MIHAI FANACHE CLANDESTINO FM

16 M 2011
05461

28.07.2011 S.C. PHOENIX SLAG
SERVICES S.R.L.

WAYLITE

17 M 2011
05462

28.07.2011 ZURICH NIGHT LOUNGE
CAFFE S.R.L.

Taverna Studenţilor

18 M 2011
05463

28.07.2011 S.C. PHOENIX SLAG
SERVICES S.R.L.

BENOLITE
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19 M 2011
05464

28.07.2011 S.C. HOMA S.R.L. Csodasoveny

20 M 2011
05465

28.07.2011 S.C. ARCON S.R.L. SANITA PLUS

21 M 2011
05466

28.07.2011 S.C. ARCON S.R.L. ARCO PERFECT WEISS

22 M 2011
05467

28.07.2011 S.C. ARCON S.R.L. PERFECT DECOR

23 M 2011
05468

28.07.2011 S.C. ARCON S.R.L. SILICON PLUS

24 M 2011
05469

28.07.2011 S.C. ARCON S.R.L. PERFECT COLOR

25 M 2011
05470

28.07.2011 LASCAR BOGDAN The force of deconstructive gesture
by projection in the field of plastic
expression becomes the power of
constructive aesthetic gesture

26 M 2011
05471

28.07.2011 LASCAR BOGDAN Prolegomena for unclassifiable: an
meta-visual human existential
adventure-above art, beyond visual

27 M 2011
05472

28.07.2011 LASCAR BOGDAN Prolegomene la inclasabil, o
metavizuala aventura existentiala
umana, supra artistica si dincolo de
vizual.

28 M 2011
05473

28.07.2011 LASCAR BOGDAN Neura-calmeneuri, free shaper,
chromatic-alusivoid drawings,
neurophysiologic shapings,
neurophysiologic sculpture.

29 M 2011
05474

28.07.2011 LASCAR BOGDAN Neura-calmeneuri, slefuiri libere,
desene cromatic-aluzivoide, slefuiri
neurofiziologice, sculptura
neurofiziologica.

30 M 2011
05475

28.07.2011 LASCAR BOGDAN Bogdan Lascar: Neo-Opera
Slefuirilor Neurofiziologice

31 M 2011
05476

28.07.2011 LASCAR BOGDAN Bogdan Lascar's Neurophysiologic
Neo-Opera of Shapings.

32 M 2011
05477

28.07.2011 S.C. BIO INTEGRA S.R.L. bio elemente

33 M 2011
05478

28.07.2011 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

OZONE BABY
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34 M 2011
05479

28.07.2011 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

OZONE BIOTIC

35 M 2011
05480

28.07.2011 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. CHOCOWORLD

36 M 2011
05481

28.07.2011 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI CHOCOWORLD

37 M 2011
05482

28.07.2011 S.C. DA PHONE BRAND S.R.L. daPhone VORBIM
INTERNATIONAL, PUR SI SIMPLU

38 M 2011
05483

28.07.2011 S.C. CSB BRAŞOV S.R.L. ADTEAM

39 M 2011
05484

28.07.2011 S.C. IFPTR S.R.L. ARIMAREA MĂRFURILOR

40 M 2011
05485

28.07.2011 S.C. ELIT ROMANIA PIESE
AUTO ORIGINALE S.R.L.

PARTENER ELIT service-ul tău de
calitate

41 M 2011
05486

28.07.2011 S.C. ELIT ROMANIA PIESE
AUTO ORIGINALE S.R.L.

ELIT more than auto parts

42 M 2011
05487

28.07.2011 S.C. ELIT ROMANIA PIESE
AUTO ORIGINALE S.R.L.

ELIT mai mult decât piese auto

43 M 2011
05488

28.07.2011 CRANGUS VALERIU

44 M 2011
05489

28.07.2011 CRANGUS VALERIU SUPREME

45 M 2011
05490

28.07.2011 S.C. WOLF ACTIV GRUP S.R.L. WOLF Activ Grup

46 M 2011
05491

03.08.2011 TORNEA GHEORGHE TROESMIS

47 M 2011
05492

28.07.2011 MAINFREIGHT LIMITED MAINFREIGHT

48 M 2011
05493

28.07.2011 MAINFREIGHT LIMITED MAINFREIGHT

49 M 2011
05494

28.07.2011 S.C. ARTSANI COM S.R.L. ARTSANI TOTUL PENTRU
CONFORTUL TĂU

50 M 2011
05495

28.07.2011 S.C. BESTJOBS RECRUTARE
S.A.

bestjobs

51 M 2011
05496

28.07.2011 S.C. ARTEZI S.R.L. ARTEZI APĂ DE MASĂ
CARBOGAZOASĂ

52 M 2011
05497

28.07.2011 S.C. ALMACO PROFIL RPH
S.R.L.

OLTENIA BREB
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53 M 2011
05498

28.07.2011 S.C. BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.
S.C. PLAZA MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

ENCORE IN LOVE

54 M 2011
05499

28.07.2011 S.C. BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.
S.C. PLAZA MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

MALL IN LOVE

55 M 2011
05500

28.07.2011 S.C. CERTSIGN S.A. CERTSIGN

56 M 2011
05501

28.07.2011 JALO VICTOR ULTIMATE DEVICE FOR
BIOINFORMATIONAL
PROTECTION QFMS CORE
TORSER ENERGY SHIELD
AGAINST NEGATIVE IMPACT OF A
EM, GM, PSI RADIATION

57 M 2011
05502

28.07.2011 STAN STEFAN ALEXANDRU ŞTEFAN STAN

58 M 2011
05503

28.07.2011 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

Richter Magnesix

59 M 2011
05504

28.07.2011 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

Magnesix Richter

60 M 2011
05505

29.07.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ARENNA TV

61 M 2011
05506

29.07.2011 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. SOLARIS

62 M 2011
05507

29.07.2011 S.C. SOTIRIS ARTEMIS S.R.L. CARPE DIEM

63 M 2011
05508

29.07.2011 S.C. RGIC CONSULTANTA
S.R.L.

Shavit Romania

64 M 2011
05509

29.07.2011 S.C. RGIC CONSULTANTA
S.R.L.

AgriUStech

65 M 2011
05510

29.07.2011 S.C. RGIC CONSULTANTA
S.R.L.

BTDI INCUBATORUL DE AFACERI
ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ

66 M 2011
05511

29.07.2011 S.C. CONCEPT REAL ESTATE
ADVISER S.R.L.

THE CONCEPT

67 M 2011
05512

29.07.2011 S.C. SHAKESPEARE
EDUCATIONAL S.R.L.

CEEX Centre for Exam Excellence
Excel in English Exams!
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68 M 2011
05513

29.07.2011 S.C. SAMSON INVESTITII S.A. BOOMbox

69 M 2011
05514

29.07.2011 S.C. ORTODENT S.R.L. ORTODENT Creating amazing
smiles

70 M 2011
05515

29.07.2011 S.C. TELLURIUM CHEMICAL
CO S.R.L.

BOLERO

71 M 2011
05516

29.07.2011 S.C. TELLURIUM CHEMICAL
CO S.R.L.

VIOLAVET

72 M 2011
05517

29.07.2011 COMAN IOAN
COMAN AURELIA
GOGU MIHAELA
CIUCHINA PAUL

DEZEMA - Dezinfectant concentrat
polivalent

73 M 2011
05518

29.07.2011 COMAN IOAN
COMAN AURELIA
GOGU MIHAELA
CIUCHINA PAUL

BETACID - 07 Complex antiseptic şi
dezinfectant cvadrivalent

74 M 2011
05519

29.07.2011 ROPOTAN ROBERT FLORIN SMARTERCARD

75 M 2011
05520

29.07.2011 S.C. H & E REINERT S.R.L. Sporul Casei

76 M 2011
05521

29.07.2011 S.C. TERRA TOURISM S.R.L. AlegeBulgaria.ro

77 M 2011
05522

29.07.2011 S.C. MESOPOTAMIA FOOD
S.R.L.

Mesopotamia ALL GOOD

78 M 2011
05523

29.07.2011 ORZAN DRAGOŞ SEBASTIAN MAESSTRO

79 M 2011
05524

29.07.2011 S.C. FOTBAL CLUB OLT S.A. FOTBAL CLUB OLT

80 M 2011
05525

29.07.2011 S.C. ROCCO SECURITY S.R.L. ROCCOSECURITY

81 M 2011
05526

29.07.2011 S.C. UNION MOTORS
ROMANIA S.R.L.

UNION MOTORS PART OF A NEW
KOPEL GROUP

82 M 2011
05527

29.07.2011 BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY

komboglyze

83 M 2011
05528

29.07.2011 S.C. PROXI GUARD S.R.L. PROXIGUARD PAZA SI
PROTECTIE

84 M 2011
05529

29.07.2011 S.C. SCOMET ADMINISTRARE
IMOBILE S.R.L.

FACEBLOC LOC DE INTALNIRE
PENTRU VECINII DE LA BLOC
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85 M 2011
05530

29.07.2011 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. ALFREDO FOODS NICI O MASĂ
FĂRĂ PEŞTE!

86 M 2011
05531

29.07.2011 S.C. SCOMET ADMINISTRARE
IMOBILE S.R.L.

SCOMET ADMINISTRAM
CONFORTUL

87 M 2011
05532

29.07.2011 S.C. ALFREDO FOODS S.R.L. Alfredo foods NICI O MASĂ FĂRĂ
PEŞTE!

88 M 2011
05533

29.07.2011 S.C. AC HELCOR S.R.L. ASAPRIN

89 M 2011
05534

01.08.2011 S.C. ARCA HEALTH SERVICES
S.R.L.

ArcaLIFE

90 M 2011
05535

01.08.2011 S.C. CRYSTAL DENTAL CLINIC
S.R.L.

CDC CRYSTAL DENTAL CLINIC

91 M 2011
05536

01.08.2011 S.C. SOTOS CLUB S.R.L. GYROSSOTOS

92 M 2011
05537

01.08.2011 VOICU CATALIN
GRIGORE MARIN
MUSCALU ANDREI
BUŢU ALEXANDRU FLORIAN

ROCK PAPER SCISSORS

93 M 2011
05538

01.08.2011 S.C. 30'S INGREDIENTS
MANAGEMENT SRL-D

h pizza hotline 0231.00.11.22

94 M 2011
05539

01.08.2011 S.C. TESS TAXI HOLDING
S.R.L.

DISPECERAT TESS 021.9638

95 M 2011
05540

01.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED LACYDA

96 M 2011
05541

01.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED IMAPAV

97 M 2011
05542

01.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED TINLYM

98 M 2011
05543

01.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED REXERRE

99 M 2011
05544

01.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED IBREXXE

100 M 2011
05545

01.08.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED BINREXA

101 M 2011
05546

01.08.2011 S.C. SWISSPOR S.A. ECOTERM

102 M 2011
05547

01.08.2011 FIRUTI DORIN-LAURIAN PIZZA BONITA
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103 M 2011
05548

01.08.2011 FIRUTI DORIN-LAURIAN BONITA

104 M 2011
05549

01.08.2011 PRIMARIA MUNICIPIULUI
MANGALIA

Mangalia Walking Tour

105 M 2011
05550

01.08.2011 PRIMARIA MUNICIPIULUI
MANGALIA

Mangalia Walking Tour

106 M 2011
05552

01.08.2011 S.C. ISOPOR S.R.L. ISOPOR

107 M 2011
05553

01.08.2011 S.C. SWISSPOR S.A. swisspor

108 M 2011
05554

01.08.2011 S.C. SWISSPOR S.A. rompor

109 M 2011
05555

01.08.2011 S.C. SWISSPOR S.A. EPS

110 M 2011
05558

01.08.2011 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

ASAM HD HEAVY DUTY piese
pentru drumuri româneşti

111 M 2011
05559

01.08.2011 OPREA PATRICIA DIANA DICONSULT

112 M 2011
05560

01.08.2011 S.C. TERAPIA S.A. Linea Sante Calciu D3

113 M 2011
05561

01.08.2011 S.C. MOLDAVIA S.R.L. fântâna Mare apă de izvor

114 M 2011
05562

01.08.2011 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN
CLUJ NAPOCA

O universitate a cetăţii

115 M 2011
05563

01.08.2011 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN
CLUJ NAPOCA

UTCN

116 M 2011
05564

01.08.2011 S.C. VENDMACH CONSULTING
S.R.L.

OVOMACH

117 M 2011
05565

01.08.2011 S.C. MUTSUMI CHEMICAL
INDUSTRIES S.R.L.

MUTSUMI

118 M 2011
05566

01.08.2011 S.C. MUTSUMI CHEMICAL
INDUSTRIES S.R.L.

EDOROCK MAX

119 M 2011
05567

01.08.2011 FEDERATIA ROMANA DE
PESCUIT SPORTIV

F. R. P. S.

120 M 2011
05568

01.08.2011 S.C. EURO GRUP S.R.L. DOLFY

121 M 2011
05569

01.08.2011 S.C. EURO GRUP S.R.L. NIMIC NU SE PIERDE TOTUL SE
CONSUMA
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122 M 2011
05570

01.08.2011 S.C. DINADI S.R.L. Dinadi Să ai poftă boierule!

123 M 2011
05571

01.08.2011 GOLDEN BRANDS LIMITED Pufuleti Ringos

124 M 2011
05572

01.08.2011 GREAT LI-PAN GRUP S.R.L. LI-PAN

125 M 2011
05573

01.08.2011 CENTRUL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU
BIOSTIMULATORI BIOS

CERALTIN

126 M 2011
05574

01.08.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

români liberi. O marcă Adevărul
holding

127 M 2011
05575

01.08.2011 S.C. ADEVARUL HOLDING
S.R.L.

ads. Săptămânal local marca
adevărul

128 M 2011
05576

01.08.2011 S.C. SALBAC DRY SALAMI S.A. SIRET

129 M 2011
05577

01.08.2011 S.C. SALBAC DRY SALAMI S.A. BISTRIŢA

130 M 2011
05578

01.08.2011 HANSEN BEVERAGE
COMPANY

Unleash the Beast!
www.monsterenergy.com

131 M 2011
05579

01.08.2011 HANSEN BEVERAGE
COMPANY

REHAB THE BEAST!

132 M 2011
05580

01.08.2011 VALDOR S.R.L. BAIA ROŞIE RESORT

133 M 2011
05581

02.08.2011 S.C. EURO MARKET
SERVICES S.A.

ALEEA CASTANILOR

134 M 2011
05582

02.08.2011 S.C. EURO MARKET
SERVICES S.A.

LA CASTANI

135 M 2011
05583

02.08.2011 ODOVINCA NEGHIRLA
ANDREEA OANA

BIO boutique

136 M 2011
05584

02.08.2011 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

137 M 2011
05585

02.08.2011 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

DONCAFE Ascultă ! E sunetul unei
cafele cu gust bogat, măcinată pe loc
!

138 M 2011
05586

02.08.2011 S.C. TORA SECURITY
SYSTEMS S.R.L.

TVT DVR

139 M 2011
05587

02.08.2011 S.C. AGRANA ROMANIA S.A. CORONIŢA ZAHĂR ZAHĂRUL
FAMILIEI TALE !
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140 M 2011
05588

02.08.2011 S.C. AGRANA ROMANIA S.A. MĂRGĂRITAR ZAHĂR Pentru tine !

141 M 2011
05589

02.08.2011 S.C. MEDICAL OCUPATIONAL
S.R.L.

MEDIFON

142 M 2011
05590

02.08.2011 S.C. MEDICAL OCUPATIONAL
S.R.L.

MEDOC

143 M 2011
05591

02.08.2011 S.C. YOGOBERRY S.R.L. YOGOBERRY frozen yogurt Dietetic
Healthy Delicious

144 M 2011
05592

02.08.2011 S.C. RGIC CONSULTANTA
S.R.L.

AZF AGRO ZOO FARM

145 M 2011
05593

02.08.2011 S.C. RGIC CONSULTANTA
S.R.L.

PRIST PROGRAM INTEGRAT
STRATEGIC DE TURISM ÎN
ROMÂNIA

146 M 2011
05594

02.08.2011 S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L. iDrept

147 M 2011
05595

02.08.2011 AB PHARMA VITAL HOLDING
LTD

TAMISA

148 M 2011
05596

02.08.2011 VOINA BOGDAN SPORT SUPORT

149 M 2011
05597

02.08.2011 S.C. UNICOMP S.R.L. HERMAN line

150 M 2011
05598

02.08.2011 S.C. INTEGRA S.R.L. Helga vă recomandă

151 M 2011
05599

02.08.2011 S.C. INDIA LIMITED S.R.L. LEBANESE TAVERN

152 M 2011
05600

02.08.2011 IOAN TIRIAC ROMANIAN OPEN TENNIS

153 M 2011
05601

02.08.2011 IOAN TIRIAC TENIS OPEN ROMANIA

154 M 2011
05604

02.08.2011 POP CRISTIAN-LUDOVIC ARMATI FOOD

155 M 2011
05605

03.08.2011 ALIANTA CONFEDERATIILOR
PATRONALE DIN ROMANIA
(ACPR)

ACPR Alianta Confederatiilor
Patronale din Romania

156 M 2011
05606

02.08.2011 S.C. JUGUAR IMP S.R.L. Blueberg

157 M 2011
05608

02.08.2011 URSUS BREWERIES S.A. URSUS FABRICA DE BERE Fondat
1878 Cluj
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158 M 2011
05609

03.08.2011 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
NAVOBI

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
NAVOBI

159 M 2011
05610

03.08.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. POVESTE DE NUNTA

160 M 2011
05611

03.08.2011 SIRBU SORIN INTELPACK

161 M 2011
05612

03.08.2011 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

DONCAFE Ascultă! E sunetul unei
cafele cu gust bogat, măcinată pe
loc!

162 M 2011
05613

03.08.2011 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

ZILELE DONCAFE O cafea, o floare,
o zi de sărbătoare

163 M 2011
05614

03.08.2011 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

DONCAFE Boabe de cafea măcinate
pe loc!

164 M 2011
05615

03.08.2011 S.C. ROMEXPO S.A. Art Cuisine FESTIVAL Expoziţie de
gastronomie şi catering

165 M 2011
05616

03.08.2011 CHIRICA GEORGE ALLEVO DISTRIBUTION

166 M 2011
05617

03.08.2011 S.C. ROLED PROFESIONAL
S.R.L.

ROLED

167 M 2011
05618

03.08.2011 S.C. TRITON FOODS ROMANIA
S.R.L.

TRITON

168 M 2011
05619

03.08.2011 S.C. NEWCO EQUIPMENT &
CHEMICAL S.R.L.

ItalCleaning

169 M 2011
05620

03.08.2011 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

Vodafone Office Link

170 M 2011
05621

03.08.2011 S.C. VODAFONE ROMANIA
S.A.

Vodafone Dublu

171 M 2011
05622

03.08.2011 S.C. PREMIA SOFTWARE
SOLUTIONS S.R.L.

PremiaLMS

172 M 2011
05623

03.08.2011 S.C. PREMIA SOFTWARE
SOLUTIONS S.R.L.

ShareB2B

173 M 2011
05624

03.08.2011 S.C. IIRUC SERVICE S.A. IIRUC

174 M 2011
05625

03.08.2011 S.C. LUNCH HOUR,
RESTAURANTS & CATERING
S.R.L.

E gata masa! Lunch Hour restaurant
cu autoservire
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Marcă

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

11

175 M 2011
05626

03.08.2011 DR. ANCA NICOLESCU SUPREMUL COLEGIU AL RITULUI
SCOTIAN ANTIC SI ACCEPTAT DE
GRADUL 33 PENTRU ROMANIA

176 M 2011
05627

03.08.2011 DR. ANCA NICOLESCU SUPREMUL CONSILIU FEMININ AL
ROMANIEI În Gloria Marelui Arhitect
al Universului Ritul Scotian Antic şi
Acceptat RSAA

177 M 2011
05628

03.08.2011 S.C. CAPRA NEAGRA TURISM
S.R.L.

COMPLEX TURISTIC BOLBOCI

178 M 2011
05629

03.08.2011 S.C. CICOM S.R.L. AMELY

179 M 2011
05630

03.08.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. DELTAFLEX

180 M 2011
05631

03.08.2011 S.C. PROTECTION
OBJECTIVES PERSONS &
INFORMATIONS S.R.L.

PROTECTION OBJECTIVES
PERSONS INFORMATIONS

181 M 2011
05632

03.08.2011 S.C. AGENT PROVOCATOR
S.R.L.

L'Atelier des Enfants

182 M 2011
05633

03.08.2011 S.C. EXPERIENCE SOURCE
S.R.L.

experience source solutii
profesionale de securitate

183 M 2011
05634

03.08.2011 S.C. PATRICIA CAFFE S.R.L. Caffe Mon Amour Bistro

184 M 2011
05635

03.08.2011 S.C. FLORAVA IMPEX S.R.L. MEZELURI DELICATESE

185 M 2011
05636

03.08.2011 MOCANU OCTAVIAN CALIN MAMA THEATRE

186 M 2011
05637

03.08.2011 S.C. DELTA SPEED
SOLUTIONS S.R.L.

DELTA SPEED SOLUTIONS

187 M 2011
05638

03.08.2011 FELIX M. HORTA MARO havan

188 M 2011
05639

03.08.2011 LUCOV STEFAN-BOGDAN BEL MONDO
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(210) M 2011 04378
(151) 03.08.2011
(732) IOSUB ALEXANDRU COSMIN,

Şos. Arcu nr. 85, bl. CL 13, et. 3, ap.
12, Jud. Iaşi, 700135, IAŞI
ROMANIA 

(540)

tp

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:241517; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05133
(151) 02.08.2011
(732) S.C. ALEX & COMP S.R.L., DN 26,

Km 6, Tarlaua 34, Parcela 534, judeţul
Galaţi, , COMUNA VÂNĂTORI
ROMANIA 

(540)

Buna

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Muştar; oţet, sosuri, condimente,
mirodenii, gheaţă, supe, amestec de
condimente.
31 Alune, fistic, seminţe de floarea soarelui,
dovleac, porumb de floricele.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou pentru produse proprii.
39 Ambalare de produse alimentare proprii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05411
(151) 29.07.2011
(732) S.C. HEALTH ADVISORS S.R.L.,

B-dul. Ghica Tei nr. 10, et. 1, sector 2,
023706, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BONEXIO
 
(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;
suplimente cu destinaţie nutriţională specială.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05490
(151) 28.07.2011
(732) S.C. WOLF ACTIV GRUP S.R.L.,

Bd. Uverturii nr. 248-252, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WOLF Activ Grup

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

  
(531) Clasificare Viena:030108; 230101;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizare de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
securitate, intervenţie, pază şi ordine.
42 Servicii de creare şi întreţinere de site web.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniu.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05449
(151) 28.07.2011
(732) S.C. EXECUTIV SECURITY

S.R.L., Str. Victor Vîlcovici nr. 12
(camera 1), bl. K8, ap. 1, Jud. Galaţi,
800601, GALAŢI ROMANIA 

(540)

EXECUTIV SECURITY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

240109; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05464
(151) 28.07.2011
(732) S.C. HOMA S.R.L., Str. General

Grigore Bălan bl. 24, sc. A, ap. 1,
Judeţul Covasna, , SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

Csodasoveny

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

clase:
31 Produse horticole, neincluse în alte clase;
plante şi flori naturale vii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05450
(151) 28.07.2011
(732) S.C. TONICA GROUP S.R.L., Str.

Islaz nr. 3, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PLANTE DE LEAC PENTRU
SĂNĂTATEA TA
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  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05465
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

SANITA PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; materiale pentru
vopsit.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
construcţii nemetalice transportabile; asfalt,
smoală şi bitum.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05466
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

ARCO PERFECT WEISS

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; materiale pentru
vopsit.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
construcţii nemetalice transportabile; asfalt,
smoală şi bitum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05451
(151) 28.07.2011
(732) S.C. PION IMPEX S.R.L., Str. Aurel

Vlaicu nr. 130, Jud. Sibiu, 551041,
MEDIAŞ ROMANIA 

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

(540)

Yes

(591) Culori revendicate:crem deschis, crem
închis, maro închis

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

clase:
30 Napolitane, foi de napolitane; foi de
cremşnit; fursecuri; produse din foetaj;
produse sub formă de pulbere ambalate;
prăjituri; produse zaharoase; nugat; ciocolată;
îngheţată; creme pentru cremşnit; creme
instant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05467
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna ,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

PERFECT DECOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; materiale pentru
vopsit.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
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construcţii nemetalice transportabile; asfalt,
smoală şi bitum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05468
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

SILICON PLUS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; materiale pentru
vopsit.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
construcţii nemetalice transportabile; asfalt,
smoală şi bitum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05452
(151) 28.07.2011
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Şos. Dudeşti-Pantelimon
nr. 1-3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SCOALA POPULARA DE ARTA

(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); caracter tipografice; clişee.
35 Publicitate; reclamă, gestiune pe calculator
a problemelor; activităţi de birou; consultanţă
în domeniu, activităţi de editare. 
40 Activităţi de tipărire. 
41 Activităţi de editare, publicare, cursuri de
iniţiere, organizare de expoziţii şi saloane în
special pentru scopuri culturale, elaborare
proiecte şi programe culturale. 
42 Cercetare ştiinţifică. 
45 Activităţi de consultanţă juridică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05453
(151) 28.07.2011
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Şos. Dudeşti-Pantelimon
nr. 1-3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

scoalapopularadearta.ro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
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imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caracter tipografice; clişee.
35 Publicitate; reclamă, gestiune pe calculator
a problemelor; activităţi de birou; consultanţă
în domeniu, activităţi de editare. 
40 Activităţi de tipărire. 
41 Activităţi de editare, publicare, cursuri de
iniţiere, organizare de expoziţii şi saloane în
special pentru scopuri culturale, elaborare
proiecte şi programe culturale. 
42 Cercetare ştiinţifică. 
45 Activităţi de consultanţă juridică. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05469
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ARCON S.R.L., Str. Korosi

Csoma Sandor nr. 32, Judeţul
Covasna,  520009,  SFANTU
GHEORGHE ROMANIA 

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

(540)

PERFECT COLOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; materiale pentru
vopsit.

19 Materiale de construcţii nemetalice;
construcţii nemetalice transportabile; asfalt,
smoală şi bitum.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05454
(151) 28.07.2011
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Şos. Dudeşti-Pantelimon
nr. 1-3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

scoalapopularadearta.com

  
(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); caracter tipografice; clişee.
35 Publicitate; reclamă, gestiune pe calculator
a problemelor; activităţi de birou; consultanţă
în domeniu, activităţi de editare. 
40 Activităţi de tipărire. 
41 Activităţi de editare, publicare, cursuri de
iniţiere, organizare de expoziţii şi saloane în
special pentru scopuri culturale, elaborare
proiecte şi programe culturale. 
42 Cercetare ştiinţifică. 
45 Activităţi de consultanţă juridică. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05455
(151) 28.07.2011
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Linea Sante Calciu D3

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05494
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ARTSANI COM S.R.L., Str.

Ghe. Doja nr. 236, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ARTSANI TOTUL PENTRU
CONFORTUL TĂU

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde

  
(531) Clasificare Viena:260408; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
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ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale de sutură.
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15  Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05470
(151) 28.07.2011
(732) LASCAR BOGDAN, Str. Intrarea

Poiana nr. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

The force of deconstructive gesture by
projection in the field of plastic expression
becomes the power of constructive aesthetic
gesture

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05471
(151) 28.07.2011
(732) LASCAR BOGDAN, Str. Intrarea

Poiana nr. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Prolegomena for unclassifiable: an
m e t a - v i s u a l  h u m a n  e x i s t e n t i a l
adventure-above art, beyond visual

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05479
(151) 28.07.2011
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OZONE BIOTIC

  

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

5 Produse farmaceutice şi şi suplimente
alimentare exclusiv pentru protejarea sau
echilibrarea florei intestinale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05456
(151) 28.07.2011
(732) CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B,

J S  1 0 1 2 ,  A M S T E R D A M
NETHERLANDS NL

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ CHIFOR CLAUDIA,
Bd. Pache Protopopescu nr.25, et.5,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MEDIAPRO MAGIC FACTORY

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

  
(531) Clasificare Viena:010115; 270511;

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

clase:
35 Servicii de publicitate; managementul
afacerilor comerciale; administrarea
afacerilor.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; producţie
de efecte speciale incluzând animaţii, creaţie
de modele, imagini generate de computer şi
grafică generată de computer pentru utilizarea
în producţia şi post producţia de spectacole de
televiziune, reclame, sporturi publicitare,
filme, videoclipuri, ştiri şi buletine de ştiri;
servicii de post producţie şi editarea post
producţie a spectacolelor de televiziune,
reclamelor, filmelor, clipurilor de film,
anunţurilor de reclamă, videoclipurilor, ştirilor
şi buletinelor de ştiri; servicii de producţie şi
distribuţie de filme, televiziune şi
videoclipuri; prestaţii teatrale şi piese în
domeniul muzical şi teatral.
42 Design şi dezvoltare a software şi hardware
pentru calculatoare; consultaţii tehnice în
domeniul spectacolelor de televiziune;
reclamelor, sporturilor publicitare, filmelor şi
videoclipurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05457
(151) 28.07.2011
(732) S.C. AKZO NOBEL COATINGS

S.R.L., B-dul. Regiei nr. 6D, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. LEGAL BRAND S.R.L., Str.
Cpt. Nicolae Licareţ nr. 1, bl.33, sc.C,
et.4, ap. 107, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CULORI & IDEI

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

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

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05472
(151) 28.07.2011
(732) LASCAR BOGDAN, Str. Intrarea

Poiana nr. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Prolegomene la inclasabil, o metavizuala
aventura existentiala umana, supra
artistica si dincolo de vizual.
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05458
(151) 28.07.2011
(732) AVARVAREI DANUT, Str.

Alexandru Vlahuţă nr. 2, bl. 50, sc. 3,
et. 8, ap. 99, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CE-TI MAI PLACE SHAORMA!!!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05473
(151) 28.07.2011
(732) LASCAR BOGDAN, Str. Intrarea

Poiana nr. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Neura-calmeneuri, free shaper,
c h r o m a t i c - a l u s i v o i d  d r a w i n g s ,
n e u r o p h y s i o l o g i c  s h a p i n g s ,
neurophysiologic sculpture.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05495
(151) 28.07.2011
(732) S.C. BESTJOBS RECRUTARE

S.A., Str. Mihai Eminescu nr. 48, et. 1,
judeţ Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

bestjobs

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
186C), albastru(pantone 280C,284C)

  
(531) Clasificare Viena:020123; 260116;

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

clase:
9 Documente în format electronic cu
informaţii video, sunet, text şi alte medii sau
multimedia (cu derulare continuă sau nu),
toate înregistrate electronic sau putând fi
descărcate de pe Internet, reţele extranet sau
alte reţele de comunicaţii; programe de
calculator pentru crearea de pagini web;
software de calculator pentru crearea dinamică
a site-urilor web; programe de calculator
distribuite on-line prin Internet şi Web;
software de calculator furnizabil şi/sau
descărcabil de pe Internet; software de
calculator şi publicaţii în format electronic
furnizate on-line din baze de date sau de pe
Internet (inclusiv site-uri web); servere pentru
găzduire Web; publicaţii în format electronic
furnizate on-line din baze de date sau din
facilităţi de pe Internet (inclusiv site-uri web),
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descărcabile de pe internet; muzică digitală
(descărcabilă) provenind de pe site-uri web cu
fişiere în format MP3 de pe Internet; cititoare
de coduri de bare de mână pentru comunicarea
cu un software de calculator asociat, pentru
lansarea site-urilor web; software de
calculator pentru interfeţe cu sisteme automate
de lansare a site-urilor web prin apăsarea unei
taste; hardware şi software de calculator,
inclusiv software de calculator pentru
introducerea şi apelarea informaţiilor pe
Internet şi world wide web; software de
calculator pentru căutarea şi recuperarea
informaţiilor, a site-urilor web şi a altor
resurse din reţelele globale de calculatoare sau
din alte reţele de comunicaţii şi anume reţele
de comunicaţii electronice şi reţele de
comunicaţii optice cu ajutorul unei inteligenţe
artificiale cu activare prin voce; software de
calculator pentru dezvoltarea de software
interactiv de calculator, pentru modelarea şi
animarea tridimensională de caractere şi
obiecte, pentru mixare de sunet, artă grafică şi
dezvoltare de site-uri web în domeniile
divertisment, marketing şi publicitate, formare
şi educaţie.
35 Furnizare de anunţuri publicitare accesibile
prin reţele de comunicaţii şi de calculatoare,
inclusiv prin Internet şi site-uri de Internet;
compilare de reclame pentru pagini web pe
Internet; creare de anunţuri publicitare pentru
a fi utilizate ca pagini web; compilare de
anunţuri publicitare pentru utilizare pe pagini
web de Internet; furnizare de informaţii
comerciale, inclusiv de informaţii furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată,
prin pagini web de Internet; servicii de
informaţii, publicitare şi promovare în
domeniul afacerilor, prestate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau prin pagini
web pe Internet; comercializare de pagini
principale pe Internet; pregătire de pagini
publicitare pe suporturi imprimate şi
electronice; furnizare de spaţiu pe site-uri web

pentru promovare de produse şi servicii;
trimiterea vizitatorilor de site-uri web Ia
furnizorii de produse şi servicii; prestare de
servicii de publicitate, marketing şi promovare
on-line, din baze de date computerizate sau de
pe Internet (inclusiv site-uri web); publicitate
on-line pe o reţea informatică; difuzare de
anunţuri publicitare şi materiale publicitare;
curier publicitar; închirierea de spaţii
publicitare; punerea la zi a materialelor
publicitare; căutare şi culegere de date şi de
informaţii în fişiere informatice; închirierea de
timpi de publicitate on-line; procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată; sondaje de opinie; diseminare
de informaţii despre oferte de produse şi
servicii; informaţii statistice, organizare de
expoziţii în scop comercial; servicii plasare şi
recrutare de personal şi informaţii asupra
locurilor de muncă; anunţuri cu locuri de
muncă; consiliere privind căutarea unui loc de
muncă; informaţii asupra cererilor de locuri de
muncă, ordonare, selectare şi clasificare a CV
solicitanţilor de locuri de muncă, evidenţa
interviurilor; gestionarea locurilor de muncă,
ofertelor şi solicitărilor în acest domeniu şi a
personalului care se ocupă de aceasta;
consultanţă în domeniul serviciilor de
recrutare personal, de angajări; editare;
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38 Exploatare de directoare de pe Internet, în
special servere Internet Locator (ILS);
furnizarea accesului la reţele de date, în
special la Internet, la forumuri de pe Internet,
world wide web şi servicii de server; servicii
de acces la Internet; oferte de servicii pe
Internet; servicii de portaluri de Internet;
servicii de protocol Internet; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
servicii de afişare electronică, de buletine
electronice; difuzarea de programe
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educaţionale şi de instruire on-line; furnizarea
accesului la internet, la o reţea informatică
local şi globală: furnizare de pagini web;
servicii de găzduire a serverelor şi găzduire
pentru comerţul protejat; telecomunicaţii în
domeniul informaţiilor (inclusiv pagini web),
programelor de calculator şi altor date;
transmisii în direct, accesibile prin intermediul
unor pagini principale pe Internet (camera
Web); transmisie de mesaje, date, informaţii,
programe de calculator, pagini web, imagini
şi/sau documente prin Internet sau alte reţele
de comunicaţii; furnizare de servicii de
browser web; furnizare de legături la site-uri
web pentru terţi şi între site-uri web; furnizare
de instalaţii şi structuri de world wide web;
furnizarea accesului la site-uri web cu muzică
digitală pe Internet; furnizare de legături
hipertext între site-uri web; furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
MP3 pe Internet; comunicaţii prin terminale
de calculator, comunicaţii in world wide web
liber şi restricţionat, conexiuni la o reţea de
calculatoare; gestionarea adreselor de poştă
electronică, site-urilor web, domeniilor şi a
portalurilor de transmisie de date; furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică digitală
sau în format MP3, pe Internet sau într-o reţea
de calculatoare globală; furnizarea accesului
la reţele de date, în special la Internet, la
forumuri de pe Internet, world wide web şi
servicii de server; furnizarea accesului
utilizatorilor multipli la informaţii privind
serviciile de programare şi la o gamă largă de
alte informaţii, prin Internet sau prin world
wide web; furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din
baze de date computerizate sau de pe internet,
informaţii în domeniul ştirilor, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, cursuri interactive şi de la
distanţă asigurate on-line printr-o conexiune
de telecomunicaţii sau printr-o reţea de
calculatoare, servicii furnizate on-line sau prin

internet şi extraneturi, asigurare de acces şi
închiriere de timpi de acces la baza de date
computerizate sau la informaţii on-line,
servicii de internet; telecomunicaţii.
41 Servicii de instruire, educaţie şi de
divertisment; informare în materie de
instruire, educaţie de cultură generală şi de
divertisment; servicii de recreere şi de
informaţie în materie de recreere; editarea şi
publicarea de anunţuri, texte (altele decât cele
publicitare); editarea şi furnizarea on-line de
publicaţii electronice, de ghiduri educaţionale,
programe şcolare şi de divertisment; servicii
de furnizare de jocuri on-line, pornind de la o
reţea de calculatoare; servicii de imagini
digitale (reprezentări); organizarea şi
coordonare de congrese, simpozioane,
colocvii, discuţii între specialişti, turnee de
prezentare, seminarii, conferinţe, de târguri,
de expoziţii în scop cultural şi educaţional;
cursuri prin corespondenţă; organizarea de
competiţii sau concursuri educaţionale şi de
instruire; servicii sportive; servicii de fan
club; exploatarea unui club în scop educativ şi
pentru divertisment; editare şi editare
electronică on-line; divertisment on-line;
distribuire on-line de divertisment
audiovisual; furnizare de mijloace de educaţie,
de recreere, de informaţii sportive on-line;
furnizare de publicaţii, publicaţii electronice,
periodice, reviste, cărţi, publicaţii care nu pot
fi descărcate, jurnale electronice şi
descărcabile şi prestate într-o reţea de
calculatoare on-line; servicii în domeniul
jocurilor electronice, inclusiv furnizare de
jocuri pe calculator on-line sau printr-o reţea
globală de calculatoare, descărcabile şi
prestate într-o reţea de calculatoare on-line;
toate furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; furnizare de
informaţii în domeniul divertismentului,
on-line sau de pe Internet; servicii de
divertisment furnizate on-line din baze de date
sau pagini web de pe Internet; informaţii şi
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sevicii în domeniul educaţiei, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet; organizare de cursuri, seminarii,
conferinţe şi furnizare on-line de materiale de
instruire în domeniul finanţelor; servicii de
informaţii, consiliere şi consultanţă privind
serviciile menţionate anterior; planificare,
coordonare, organizare şi evaluare de
seminarii, prelegeri, sesiuni de grup,
interviuri, ateliere, consulaţii şi acţiuni de
plasare a forţei de muncă; educatie, instruire,
diverstisment, activităţi sportive si culturale.
42 Servicii de internet; (furnizare, prelucrare
şi asigurare de module interactive pe Internet);
prelucrare şi prezentare de informaţii prin
intermediul Internetului; construirea unei
platforme de Internet pentru comerţul
electronic; conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice);
proiectare de pagini web, inclusiv proiectare
de pagini web pentru utilizare pe Internet;
proiectare şi furnizare de pagini principale şi
pagini web; creare de pagini stocate pe suport
electronic pentru servicii on-line şi Internet
(pagini world wide web); instalare de pagini
web pe Internet pentru terţi (găzduire web);
servicii de proiectare de pagini web;
compilare de pagini web pe Internet; creare şi
dezvoltare de pagini (site-uri) web; proiectare
şi furnizare de pagini web; proiectare şi
compilare de pagini web; creare,
proiectareşidezvoltaredepaginiwebpeInternet;
proiectaregrafică pentru compilare de pagini
web pe Internet; instalare de pagini web pe
Internet, inclusiv pentru terţi; design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru Internet; proiectare,
desen şi redactare la comandă de pagini web
pentru o reţea globală de calculatoare; creare,
proiectare, redactare şi actualizare de pagini
web pentru terţi; proiectare grafică, desen
şiredactare la comandă pentru compilare de
pagini web pe Internet; servicii de liste
alfabetice şi temtice pentru localizare de

persoane, locuri, organizaţii, numere de
telefon, pagini web şi adrese de poştă
electronică; crearede pagini pentru reţele
(pagini principale); creare, dezvoltare,
perfecţionare şi adaptare de programe de
prelucrare a datelor şi/sau fişierelor de date
(inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi; proiectare de pagini
Internet pentru terţi; creare de pagini
principale pentru terţi; creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare;
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare;
furnizare de pagini principale şi/sau adrese
poştale electronice pentru terţi; creare,
proiectare, dezvoltare,consultare, găzduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare şi exploatare de site-uri web
pentru terţi şi găzduire, gestionarea de site-uri
web în general şi pentru terţi; creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, găzduire,
administrare, promovare, personalizare,
implementare şi exploatare de site-uri web de
Internet; servicii de site-uri web şi de site-uri
de internet; servicii de portaluripentru site-uri
web; gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web; găzduire de site-uri web ale terţilor
pe un server, pentru o reţea globală de
calculatoare; creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare de
site-uri web; dezvoltare de site-uri web pentru
şi/sau incluzând facilitarea managementului
integrat al cărţilor de credit; servicii de
consultanţă în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării paginilor web;
servicii de consiliere în domeniul serverelor
de world wide web (www); servicii de
consiliere în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizăriisite-urilor web şi
serviciion-line;consultanţăprofesionalăşiasist
enţă pentru crearea de site-uri web statice şi
dinamice; furnizare de programe de calculator
în reţele de date, în special pe Internet şi
world wide web;servicii prestate de un
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furnizor de servicii de Internet, şi anume
programare pentru soluţionarea problemelor
locale specifice de Internet, redactare de
scrisori personale şi în special redactare de
scrisori personale pe Internet şi/sau world
wide web; furnizarea accesului public şi privat
la calculatoare, calculatoare personale,
Internet şi world wide web; consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză,
asistenţătehnică şi alteserviciitehnice şide
consiliere, toateîn domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
Internetului şi site-urilor web; consultanţă în
probleme legate de relaţiile de muncă; servicii
ştiinţifice si tehnologice, servicii de cercetare
şi creaţie referitoarela acestea, servicii de
analiză şi cercetare industrială ;crearea şi
dezvoltareacalculatoarelor şi a programelor de
calculator.
43 Servicii de rezervare de camere la hotel
prestate prin Internet şi world wide web;
servicii de alimentaţie publică şi servicii de
cazare temporară.
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 05480
(151) 28.07.2011
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

CHOCOWORLD

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05460
(151) 28.07.2011
(732) MIHAI FANACHE, Str. Toamnei nr.

61, sector 2, 020703, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CLANDESTINO FM

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe soft pentru protecţia datelor în
comerţul electronic, programe soft pentru
detecţia întrărilor frauduloase, programe soft
pentru protecţia transferului de date.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 8/2011/31

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii, respectiv difuzarea
emisiunilor de televiziune şi radio în orice
mod, inclusiv prin internet, podcasting, prin
intermediul propriului website, şi
retransmiterea emisiunilor de televiziune şi de
radio pe orice tip de suport.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de calatorii. 
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,
precum şi crearea şi menţinerea propriului
website, servicii de baze de date pe calculator,
servicii on-line pentru calculator.
43 Servicii de alimentaţie publica; servicii de
cazare temporară.
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 05481
(151) 28.07.2011
(732) S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A.,

Bdul. Biruinţei nr. 87, Judeţul Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

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

(540)

HEIDI CHOCOWORLD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05461
(151) 28.07.2011
(732) S.C. PHOENIX SLAG SERVICES

S.R.L., Str. Smaranda nr. 1, Jud.
Galaţi (Platforma Arcelor Mittal),
800698, GALAŢI ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05463
(151) 28.07.2011
(732) S.C. PHOENIX SLAG SERVICES

S.R.L., Str. Smaranda nr. 1, Jud.
Galaţi (Platforma Arcelor Mittal),
800698, GALAŢI ROMANIA 

(540)

BENOLITE

  
(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/e industriei.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05482
(151) 28.07.2011
(732) S.C. DA PHONE BRAND S.R.L.,

Str. Pictor Iscovescu nr. 26, ap. 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

daPhone VORBIM INTERNATIONAL,
PUR SI SIMPLU

(591) Culori revendicate:verde, mov

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270507;

270515; 290112;  
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(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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
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 05474
(151) 28.07.2011
(732) LASCAR BOGDAN, Str. Intrarea

Poiana nr. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Neura-calmeneuri, slefuiri libere, desene
c r o m a t i c - a l u z i v o i d e ,  s l e f u i r i
neurofiziologice, sculptura neurofiziologica.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05496
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ARTEZI S.R.L., Str.

Cooperativei nr. 498, Jud. Mureş, ,
CRISTEŞTI ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

ARTEZI APĂ DE MASĂ
CARBOGAZOASĂ
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(531) Clasificare Viena:011521; 090110;
250119; 270502;  

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

16 Etichete pentru apă de masă gazoasă
(sifon).
32 Apă de masă gazoasă (sifon) şi alte băuturi
nealcoolice; produse pentru fabricarea apelor
gazoase; ape minerale şi gazoase; băuturi din
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
răcoritoare nealcoolice, ape minerale şi alte
ape îmbuteliate, bere. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod,publicitate
inclusiv prin pagina web pentru produsele din
clasa 32, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou; import-export; lanţ de
magazine. 
39 Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea produselor cuprinse în clasa 32;
organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05483
(151) 28.07.2011
(732) S.C. CSB BRAŞOV S.R.L., Str.

Carpaţilor nr. 4A, ap. 1, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

ADTEAM

  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 05462
(151) 28.07.2011
(732) ZURICH NIGHT LOUNGE

CAFFE S.R.L., Calea Torontalului
nr. 3, bl. 46, sc. C, et. 1, ap. 5, Jud.
Timiş, ,  ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

Taverna Studenţilor
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(591) Culori revendicate:crem, negru, maro,
negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:090110; 090717;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05497
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ALMACO PROFIL RPH

S.R.L., Str. Cireasov nr. 45, judeţul
Olt, , BREBENI 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)

OLTENIA BREB

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260116; 2602;

270502; 270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05475
(151) 28.07.2011
(732) LASCAR BOGDAN, Str. Intrarea

Poiana nr. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bogdan Lascar: Neo-Opera Slefuirilor
Neurofiziologice

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05484
(151) 28.07.2011
(732) S.C. IFPTR S.R.L., Str. Kossuth

Lajos nr. 22-24, judeţul Harghita, ,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

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

(540)

ARIMAREA MĂRFURILOR
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(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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05476
(151) 28.07.2011
(732) LASCAR BOGDAN, Str. Intrarea

Poiana nr. 25, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Bogdan Lascar's Neurophysiologic
Neo-Opera of Shapings.

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05485
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ELIT ROMANIA PIESE

AUTO ORIGINALE S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu nr. 164 A, Caro
Business Park, Intrarea A, et. 4, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTENER ELIT service-ul tău de
calitate

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05477
(151) 28.07.2011
(732) S.C. BIO INTEGRA S.R.L., Alee

Pinilor nr. 9, Judeţul Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

bio elemente

(591) Culori revendicate:albastu, verde

  
(531) Clasificare Viena:020914; 050314;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05459
(151) 28.07.2011
(732) TEAHA CORNELIU-TEOFIL, Str.

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

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

(540)

DIE BESTEN. PUNKT! TEAHA

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260318; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Asistentă în managementul afacerilor,
expertiză în afaceri, estimări referitoare la
afaceri comerciale, asistentă în conducerea
afacerilor, asistenţă în managementul
afacerilor, servicii de audit, cercetarea pieţei,
cercetări pentru afaceri, consultantă pentru
conducerea afacerilor, consultantă pentru
probleme legate de personal, contabilitate,
întocmire de declaraţii fiscale, expertize în
afaceri, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, gestionare de fişiere
electronice, investigaţii în afaceri, consultanţă
pe probleme de personal, studii de piaţă,
pregătirea de state de salarii, relocare (servicii
de relocare pentru afaceri), servicii de
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secretariat, statistică.
36 Analiză financiară, afaceri bancare şi
monetare, agenţii de credit, agenţii imobiliare,
agenţii de închiriere, consultaţii în domeniul
asigurărilor, cauţiuni (garanţii), creditare,
credite pentru contracte de închiriere, credite
pentru cumpărături în rate, estimări financiare
şi fiscale, expertize fiscale, garanţii (cauţiuni),
evaluări proprietăţi imobiliare (estimări),
închirieri imobiliare, închirieri de spatii pentru
birouri, împrumuturi cu plata în rate,
informaţii în domeniul asigurărilor, servicii de
contabilitate.
41 Servicii de traducere, organizare de
evenimente, organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, seminarii,
simpozioane, workshop-uri, planificarea de
recepţii, redactarea şi publicarea de texte
(altele decât cele publicitare).
42 Reconstituire de baze de date,întreţinerea
programelor de calculator, consultantă în
materie de programe de calculator, întreţinere
de programe de calculator, studii tehnice,
studiul şi dezvoltarea de noi produse pentru
terţi, întreţinere de site-uri web.
45 Servicii juridice, înregistrarea numelor de
domenii, înregistrare şi modificări în societăţi
comerciale, întâlniri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05486
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ELIT ROMANIA PIESE

AUTO ORIGINALE S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu nr. 164 A, Caro
Business Park, Intrarea A, et. 4, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELIT more than auto parts

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05487
(151) 28.07.2011
(732) S.C. ELIT ROMANIA PIESE

AUTO ORIGINALE S.R.L., Str.
Barbu Văcărescu nr. 164 A, Caro
Business Park, Intrarea A, et. 4, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELIT mai mult decât piese auto

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270507;

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

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05478
(151) 28.07.2011
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44 B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OZONE BABY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi suplimente
alimentare exclusiv pentru protejarea sau
echilibrarea florei intestinale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05488
(151) 28.07.2011
(732) CRANGUS VALERIU, Str. i. t.

Meschendorfer nr. 359, Jud. Braşov, ,
SAT SANPETRU ROMANIA 

(540)

(531) Clasificare Viena:260201; 260203;
261501;  

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

9 Aparatură electronică cuprinsă în această
clasă.
10 Dispozitive medicale.
34 Articole pentru fumători.
35 Import şi regruparea în avantajul terţilor a
dispozitivelor medicale şi a aparaturii
electronice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05489
(151) 28.07.2011
(732) CRANGUS VALERIU, Str. i. t.

Meschendorfer nr. 359, Jud. Braşov, ,
SAT SANPETRU ROMANIA 

(540)

SUPREME

(531) Clasificare Viena:260201; 260203;
261501; 270501;  

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

9 Aparatură electronică cuprinsă în această
clasă.
10 Dispozitive medicale.
34 Articole pentru fumători.
35 Import şi regruparea în avantajul terţilor a
dispozitivelor medicale şi a aparaturii
electronice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05502
(151) 28.07.2011
(732) STAN STEFAN ALEXANDRU,

Aleea Dealul Macinului nr. 12, bl.
M43, sc. A, et. 8, ap. 49, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ŞTEFAN STAN

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05503
(151) 28.07.2011
(732) S.C.  GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

Richter Magnesix

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; medicamente şi medicamente
specializate; materiale de întărire/tonifiere
pentru uz igienico - medical, preparate
sanitare pentru menţinerea sănătăţii,
medicamente de întărire/tonice, aditivi
dietetici, suplimente alimentare, aditivi
nutritivi pentru uz farmaceutic, substanţe
minerale conţinând aditivi nutritivi,
suplimente nutritive şi produse din plante (de
uz medical), produse farmaceutice conţinând
magneziu şi vitamina B6.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05491
(151) 03.08.2011
(732) TORNEA GHEORGHE, judeţul

Tulcea, 827230, TURCOAIA
ROMANIA 

(540)

TROESMIS

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

  
(531) Clasificare Viena:070101; 070501;

240701; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05504
(151) 28.07.2011
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

Magnesix Richter

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari; medicamente şi medicamente
specializate; materiale de întărire/tonifiere
pentru uz igienico - medical, preparate
sanitare pentru menţinerea sănătăţii,
medicamente de întărire/tonice, aditivi
dietetici, suplimente alimentare, aditivi
nutritivi pentru uz farmaceutic, substanţe
minerale conţinând aditivi nutritivi,
suplimente nutritive şi produse din plante (de
uz medical), produse farmaceutice conţinând
magneziu şi vitamina B6.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05492
(151) 28.07.2011
(732) MAINFREIGHT LIMITED, 2

Railway Lane, Otahuhu, 1062,
AUCKLAND NOUA ZEELANDA 

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

(540)
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MAINFREIGHT

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

clase:
35 Servicii de conducerea afacerilor; servicii
de afaceri în legătură cu administrarea
reţelelor de aprovizionare.
36 Agenţii vamale; servicii de asigurări;
servicii de comisionare vamală.
39 Transport; depozitarea mărfurilor; servicii
de expediere; servicii de logistică privind
reţelele de aprovizionare; servicii de cărăuşie
la debarcader; servicii de distribuţie globală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05493
(151) 28.07.2011
(732) MAINFREIGHT LIMITED, 2

Railway Lane, Otahuhu, 1062,
AUCKLAND NOUA ZEELANDA 

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

(540)

MAINFREIGHT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de conducerea afacerilor; servicii
de afaceri în legătură cu administrarea
reţelelor de aprovizionare.

36 Agenţii vamale; servicii de asigurări;
servicii de comisionare vamală.
39 Transport; depozitarea mărfurilor; servicii
de expediere; servicii de logistică privind
reţelele de aprovizionare; servicii de cărăuşie
la debarcader; servicii de distribuţie globală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05498
(151) 28.07.2011
(732) S.C.  BUCURESTI MALL

D E V E L O P M E N T  A N D
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Vitan nr. 55-59, Complex Comercial
Bucuresti Mall, et. 2, birou S25A,
sector 3, , BUCURESTI ROMANIA 

(732) S . C .  P L A Z A  M A L L
D E V E L O P M E N T  A N D
MANAGEMENT S.R.L., B-dul
Timişoara nr. 26, Complex Comercial
Plaza România, subsol, biroul BD44A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

ENCORE IN LOVE

  
(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
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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 preplata; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
dispozitive de protecţie, de uz personal,
impotriva accidentelor, acumulatoare
electrice; aerometre; amplificatoare;
instrumente de alarmă; anozi; antene; maşini
de numărat şi sortat bani; busole; programe de
calculator; cartele magnetice de identificare;
compact discuri optice; compact discuri audio
şi video; suporturi de date magnetice şi optice;
desene animate; aparate didactice; cartele
magnetice; telefoane; dispozitive hands-free
pentru telefoane; maşini de facturat; ghişee
automate; imprimante pentru calculator;
programe pentru jocuri pe computer; lentile de
contact; magneţi; maşini înregistratoare de
încasat; microfoane; modemuri; ochelari; porţi
acţionate prin introducerea unei monede
pentru parcuri de maşini; aparate pentru
prelucrarea de informaţii; programe
înregistrate de operare pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; unităţi de disc pentru
computere; dispozitive electrice pentru
deschiderea uşilor; carduri bancare magnetice
sau codificate; aparate pentru citirea
cardurilor; carduri electronice conţinând
informaţii; carduri magnetice sau
codificate;carduri pentru obţinerea şi stocarea
informaţiilor; carduri de memorie; cartele
preplătite magnetice sau codificate; cartele de
telefon codificate sau magnetice; carduri de
djscount magnetice sau codificate.
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
invăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; clişee;
almanahuri; obiecte de artă gravate şi
litografiate; atlase, batiste de hârtie;
bibliorafturi; bilete; calendare; formulare;
manuale; mape de birou; mape pentru
documente; pungi pentru cuptoare cu
microunde; multiplicatoare; publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
maşini de birou pentru închis plicuri; prosoape
de hârtie; prospecte; pungi de ambalaj din
hârtie sau material plastic; maşini de birou de
sigilat; sigilii, ştampile; stegulete din hârtie;
tablouri; tocătoarede hârtie; felicitări; carduri
bancare (altele decât magnetice sau
codificate); carduri (altele decât magnetice sau
codificate); cartele telefonice (alteţe decât
magnetice sau codificate); reprezentări
grafice; reproduceri grafice; broşuri; cărti de
vizita; carduri de discount, altele decât cele
magnetice sau codificate; albume.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, outlet-uri, mall-uri, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi;
servicii de abonamente la ziare, pentru terţi;
administrarea comerciala a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi; cercetări
pentru afaceri; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
expertiză în afaceri; informaţii despre afaceri;
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investigaţii pentru afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; estimări referitoare la afaceri;
afisaj; agenţii de import-export; agenţii de
informaţii comerciale; agenţii de publicitate;
analiza preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
de sponsorizare; cercetarea pieţei; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea preţurilor;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
compilaţii statistice; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consultanţă pentru
probleme legate de personal; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; întocmire de extrase de
conturi; facturare; gestionarea de fişiere
informatice; administrarea hotelurilor;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; vânzare la
licitaţie; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; recrutare de personal; studii
de piaţă; pregătirea şi publicarea de texte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii
de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru servicii de construcţii;
publicitate pentru asigurări; publicitate pentru
afaceri imobiliare; publicitate pentru magazine
şi reţele de magazine, mall-uri; promovarea

bunurilor şi serviciilor terţilor prin distribuirea
de carduri de discount; promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare; promovarea vânzarii de bunuri
şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin oferirea de discount-uri
ori promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail, mall-uri; gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi;
servicii de card de loialitate; servicii de
vânzare la licitaţie a proprietăţilor imobiliare;
gestionarea unui program de reducere pentru
a permite participanţilor să obţină reduceri la
bunuri şi servicii prin utilizarea unui card de
membru cu discount.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
administrare de imobile; agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare; agenţii imobiliare;
servicii de cărţi de credit şi de debit; emiterea
de carduri de credit şi de debit; servicii de
emitere de cartele telefonice; încasări de
chirii; concesionari de bunuri imobiliare;
încheiere de contracte de închiriere; estimări
financiare de costuri de reparaţii; agenţii de
încasare a creanţelor; credite pentru contracte
de închiriere; curtaj în proprietăţi imobiliare;
emitere de bonuri valorice; estimări financiare
imobiliare; estimări imobiliare; consultaţii şi
informaţii în domeniul financiar, imobiliar;
servicii de finanţare; transfer electronic de
fonduri; girare de proprietăţi imobiliare;
împrumuturi cu plata în rate ori pe bază de
amanet; închirieri de apartamente; închirieri
de spaţii pentru birouri; închirieri de
proprietăţi imobiliare; închirieri de spaţii în
mall-uri; închirieri de exploatări agricole;
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împrumuturi pe bază de ipotecă; tranzacţii
financiare; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi; investiţii de capital; girare de
imobile; curtaj în bursă; consultaţii şi
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
servicii de asigurări legate de imobiliare;
servicii de management pentru proprietăţi
imobiliare; servicii de management pentru
investiţii imobiliare; cumpărarea de proprietăţi
imobiliare pentru terţi; servicii de trusturi de
invesţii, holdinguri; servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile
oferite asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv
carduri, în ceea ce priveşte sistemele de
fidelizare a clienţilor; evaluări de proprietăţi
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de construcţii şi reparaţii ansambluri
rezidenţiale, mall-uri, proprietăţi imobiliare;
servicii referitoare la construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie;
servicii de închiriere de echipamente sau
material de construcţii; servicii de reparaţii, şi
anume servicii destinate reconditionării
obiectelor în urma uzurii, defectării,
deteriorării sau distrugerii parţiale (readucerea
unui edificiu sau a altui obiect în starea
iniţială); instalarea şi repararea aparatelor
pentru condiţionarea aerului; instalare şi
reparaţii de antrepozite; instalare şi reparaţii
de aparate electrice; instalare şi reparare de
ascensoare; întreţinere, reparaţii, spălarea şi
curăţarea automobilelor; instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema;
curăţarea interiorului clădirilor; construcţia
standurilor de expoziţii si magazine;
informaţii în domeniul construcţiilor şi

reparaţiilor; supervizarea lucrărilor de
construcţii; curăţarea drumurilor; demolări de
construcţii; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţatea la exterior a edificiilor;
lucrări de etanşeizare; instalarea de uşi şi
ferestre; curăţarea geamurilor; instalare şi
reparaţii pentru instalaţii de încălzire; lucrări
de instalaţii; întreţinerea piscinelor; lucrări de
izolare a clădirilor; restaurări de mobilier şi
operă de artă; spălarea edificiilor în exterior;
staţii de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere); construcţii subacvatice; instalarea
şi repararea telefoanelor; lucrări de tencuire;
zidărie; lucrări de zugrăvit.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; agenţii de bilete; servicii
de animatori; agenţii de modele pentru artişti;
publicare de cărţi; servicii de casino; studiouri
de cinema; cluburi de noapte; cluburi de
sănătate; organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
creşe; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discotecă; parcuri de
distracţie; divertisment radiofonic şi televizat;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i l o r  on- l ine
nedescarcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative; proiecţii de
filme cinematografice; servicii de procesare
de imagini digitale; jocuri on-line într-o reţea
de calculatoare; organizarea de loterii;
organizarea de baluri, de concursuri de
frumuseţe; organizarea de concerte;
planificarea de recepţii; publicare de texte,
altele decât textele publicitare; publicare
electronica on-line a cărţilor şi periodicelor;
informaţii în materie de recreere; reprezentaţii
teatrale; rezervarea de locuri pentru
spectacole; producţie de spectacole;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; reprezentaţii teatrale;
servicii pentru organizare de timp liber;
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servicii de traducere; furnizarea de servicii
educaţionale pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă; locuri de joacă pentru
copii; servicii de divertisment pentru copii;
servicii educaţionale pentru copii; servicii
oferite de o grădiniţa.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05499
(151) 28.07.2011
(732) S.C.  BUCURESTI MALL

D E V E L O P M E N T  A N D
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Vitan nr. 55-59, Complex Comercial
Bucuresti Mall, et. 2, birou S25A,
sector 3, , BUCURESTI ROMANIA 

(732) S . C .  P L A Z A  M A L L
D E V E L O P M E N T  A N D
MANAGEMENT S.R.L., B-dul
Timişoara nr. 26, Complex Comercial
Plaza România, subsol, biroul BD44A,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

MALL IN LOVE

  
(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 preplata; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; extinctoare;
dispozitive de protecţie, de uz personal,
impotriva accidentelor, acumulatoare
electrice; aerometre; amplificatoare;
instrumente de alarmă; anozi; antene; maşini
de numărat şi sortat bani; busole; programe de
calculator; cartele magnetice de identificare;
compact discuri optice; compact discuri audio
şi video; suporturi de date magnetice şi optice;
desene animate; aparate didactice; cartele
magnetice; telefoane; dispozitive hands-free
pentru telefoane; maşini de facturat; ghişee
automate; imprimante pentru calculator;
programe pentru jocuri pe computer; lentile de
contact; magneţi; maşini înregistratoare de
încasat; microfoane; modemuri; ochelari; porţi
acţionate prin introducerea unei monede
pentru parcuri de maşini; aparate pentru
prelucrarea de informaţii; programe
înregistrate de operare pe calculator; publicaţii
electronice descărcabile; unităţi de disc pentru
computere; dispozitive electrice pentru
deschiderea uşilor; carduri bancare magnetice
sau codificate; aparate pentru citirea
cardurilor; carduri electronice conţinând
informaţii;  carduri magnetice sau
codificate;carduri pentru obţinerea şi stocarea
informaţiilor; carduri de memorie; cartele
preplătite magnetice sau codificate; cartele de
telefon codificate sau magnetice; carduri de
djscount magnetice sau codificate.
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
invăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; clişee;
almanahuri; obiecte de artă gravate şi
litografiate; atlase, batiste de hârtie;
bibliorafturi; bilete; calendare; formulare;
manuale; mape de birou; mape pentru
documente; pungi pentru cuptoare cu
microunde; multiplicatoare; publicaţii;
publicaţii periodice; cărţi; reviste; ziare;
maşini de birou pentru închis plicuri; prosoape
de hârtie; prospecte; pungi de ambalaj din
hârtie sau material plastic; maşini de birou de
sigilat; sigilii, ştampile; stegulete din hârtie;
tablouri; tocătoarede hârtie; felicitări; carduri
bancare (altele decât magnetice sau
codificate); carduri (altele decât magnetice sau
codificate); cartele telefonice (alteţe decât
magnetice sau codificate); reprezentări
grafice; reproduceri grafice; broşuri; cărti de
vizita; carduri de discount, altele decât cele
magnetice sau codificate; albume.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gros sau en detail, outlet-uri, mall-uri, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi;
servicii de abonamente la ziare, pentru terţi;
administrarea comerciala a licenţelor
produselor şi serviciilor pentru terţi; cercetări
pentru afaceri; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
expertiză în afaceri; informaţii despre afaceri;

investigaţii pentru afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; estimări referitoare la afaceri;
afisaj; agenţii de import-export; agenţii de
informaţii comerciale; agenţii de publicitate;
analiza preţului de cost; difuzare de anunţuri
publicitare; servicii de achiziţionare pentru
terţi; asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor; servicii de audit; închiriere de
automate de vânzare; închiriere de maşini şi
aparatură de birou; birouri de plasare; căutare
de sponsorizare; cercetarea pieţei; prelucrare
administrativă pentru cereri de mărfuri;
servicii pentru compararea preţurilor;
compilarea informaţiilor în fişiere electronice;
compilaţii statistice; prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul; consultanţă pentru
probleme legate de personal; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori;
contabilitate; cronică publicitară; întocmire de
declaraţii fiscale; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eşantioane;
distribuire de materiale publicitare; organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare; întocmire de extrase de
conturi; facturare; gestionarea de fişiere
informatice; administrarea hotelurilor;
închiriere de material publicitar; închiriere de
spaţii publicitare; închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare; vânzare la
licitaţie; servicii de manechine în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor;
sondaje de opinie; recrutare de personal; studii
de piaţă; pregătirea şi publicarea de texte
publicitare; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; publicitate televizată;
publicitate radiofonică; relaţii publice; servicii
de revista presei; servicii de secretariat;
promovarea vânzărilor pentru terţi;
promovarea bunurilor şi serviciilor pentru
terţi; publicitate pentru servicii de construcţii;
publicitate pentru asigurări; publicitate pentru
afaceri imobiliare; publicitate pentru magazine
şi reţele de magazine, mall-uri; promovarea
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bunurilor şi serviciilor terţilor prin distribuirea
de carduri de discount; promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare; promovarea vânzarii de bunuri
şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale altora prin oferirea de discount-uri
ori promoţii; servicii de publicitate outdoor;
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
administrarea afacerilor pentru magazine en
gros şi en detail, mall-uri; gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi;
servicii de card de loialitate; servicii de
vânzare la licitaţie a proprietăţilor imobiliare;
gestionarea unui program de reducere pentru
a permite participanţilor să obţină reduceri la
bunuri şi servicii prin utilizarea unui card de
membru cu discount.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
administrare de imobile; agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare; agenţii imobiliare;
servicii de cărţi de credit şi de debit; emiterea
de carduri de credit şi de debit; servicii de
emitere de cartele telefonice; încasări de
chirii; concesionari de bunuri imobiliare;
încheiere de contracte de închiriere; estimări
financiare de costuri de reparaţii; agenţii de
încasare a creanţelor; credite pentru contracte
de închiriere; curtaj în proprietăţi imobiliare;
emitere de bonuri valorice; estimări financiare
imobiliare; estimări imobiliare; consultaţii şi
informaţii în domeniul financiar, imobiliar;
servicii de finanţare; transfer electronic de
fonduri; girare de proprietăţi imobiliare;
împrumuturi cu plata în rate ori pe bază de
amanet; închirieri de apartamente; închirieri
de spaţii pentru birouri; închirieri de
proprietăţi imobiliare; închirieri de spaţii în
mall-uri; închirieri de exploatări agricole;

împrumuturi pe bază de ipotecă; tranzacţii
financiare; servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi; investiţii de capital; girare de
imobile; curtaj în bursă; consultaţii şi
informaţii în domeniul asigurărilor; servicii
financiare legate de proprietăţi imobiliare;
servicii de asigurări legate de imobiliare;
servicii de management pentru proprietăţi
imobiliare; servicii de management pentru
investiţii imobiliare; cumpărarea de proprietăţi
imobiliare pentru terţi; servicii de trusturi de
invesţii, holdinguri; servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile
oferite asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări; emiterea tichetelor de masă;
emiterea de semne de valoare, inclusiv
carduri, în ceea ce priveşte sistemele de
fidelizare a clienţilor; evaluări de proprietăţi
imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
servicii de construcţii şi reparaţii ansambluri
rezidenţiale, mall-uri, proprietăţi imobiliare;
servicii referitoare la construcţia de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie;
servicii de închiriere de echipamente sau
material de construcţii; servicii de reparaţii, şi
anume servicii destinate reconditionării
obiectelor în urma uzurii, defectării,
deteriorării sau distrugerii parţiale (readucerea
unui edificiu sau a altui obiect în starea
iniţială); instalarea şi repararea aparatelor
pentru condiţionarea aerului; instalare şi
reparaţii de antrepozite; instalare şi reparaţii
de aparate electrice; instalare şi reparare de
ascensoare; întreţinere, reparaţii, spălarea şi
curăţarea automobilelor; instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou;
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare; repararea şi întreţinerea
aparatelor de proiecţie pentru cinema;
curăţarea interiorului clădirilor; construcţia
standurilor de expoziţii si magazine;
informaţii în domeniul construcţiilor şi
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reparaţiilor; supervizarea lucrărilor de
construcţii; curăţarea drumurilor; demolări de
construcţii; curăţarea hainelor; deratizare;
dezinfecţie; curăţatea la exterior a edificiilor;
lucrări de etanşeizare; instalarea de uşi şi
ferestre; curăţarea geamurilor; instalare şi
reparaţii pentru instalaţii de încălzire; lucrări
de instalaţii; întreţinerea piscinelor; lucrări de
izolare a clădirilor; restaurări de mobilier şi
operă de artă; spălarea edificiilor în exterior;
staţii de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere); construcţii subacvatice; instalarea
şi repararea telefoanelor; lucrări de tencuire;
zidărie; lucrări de zugrăvit.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; agenţii de bilete; servicii
de animatori; agenţii de modele pentru artişti;
publicare de cărţi; servicii de casino; studiouri
de cinema; cluburi de noapte; cluburi de
sănătate; organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
concursuri educative sau de divertisment;
creşe; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discotecă; parcuri de
distracţie; divertisment radiofonic şi televizat;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
nedescarcabile; exploatarea sălilor de jocuri,
a terenurilor de golf; organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative; proiecţii de
filme cinematografice; servicii de procesare
de imagini digitale; jocuri on-line într-o reţea
de calculatoare; organizarea de loterii;
organizarea de baluri, de concursuri de
frumuseţe; organizarea de concerte;
planificarea de recepţii; publicare de texte,
altele decât textele publicitare; publicare
electronica on-line a cărţilor şi periodicelor;
informaţii în materie de recreere; reprezentaţii
teatrale; rezervarea de locuri pentru
spectacole; producţie de spectacole;
prezentarea de spectacole live; studiouri de
înregistrare; subtitrare; reprezentaţii teatrale;
servicii pentru organizare de timp liber;

servicii de traducere; furnizarea de servicii
educaţionale pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă; locuri de joacă pentru
copii; servicii de divertisment pentru copii;
servicii educaţionale pentru copii; servicii
oferite de o grădiniţa.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05500
(151) 28.07.2011
(732) S.C. CERTSIGN S.A., Şos. Olteniţei

nr. 107 A, sector 4ro, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) P I D E S  C A B I N E T  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, ap. 36,
sector 3 BUCUREŞTI

(540)

CERTSIGN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare; elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator, afişaje
şi staţii de lucru pentru prelucrarea
informaţiilor; sisteme de captură de imagini
din documente şi anume, elemente
componente pentru calculatoare, programe de
calculator şi periferice pentru prelucrarea
informaţiilor numerice şi de text; programe de
calculator în domeniul proceselor legate de
afaceri; elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator pentru
telecomunicaţii;calculatoareelectronice;
mouse pad;genţi/ambalaje pentrutransportul
calculatoarelor, carcase pentru asistenţi
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personali digitali; sisteme de achiziţie de
date;echipamente pentru prelucrarea
informaţiei; echipamente periferice;
echipamente de verificare şi control;
echipamente de siguranţă; sisteme pentru
controlul automat al proceselor; programe
pentru calculator, programe şi produse
informatice; produse şi aplicaţii destinate
transmiterii fişierelor prin poşta electronică,
produse şi aplicaţii destinate criptării,
semnăturii electronice, expedierii şi recepţiei
documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente de emisie şi de recepţie;
echipamente şi aparate pentru învăţământ.
12 Vehicule terestre, navale, aeriene;
echipamente antifurt şi de supraveghere
pentru vehicule; echipamente pentru
monitorizarea vehiculelor şi a flotelor terestre,
navale, aeriene.
35 Gestiunea fişierelor informatice; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor; consiliere în probleme
de personal; relaţii publice; activităţi
publicitare; organizare de expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar; prezentare de produse,
echipamente, servicii, în expoziţii; activităţi
de birou; procesarea şi validarea
contravenţiilor, completarea şi emiterea de
formulare de notificări şi amenzi;
managementul comenzilor; managementul
flotelor.
37 Instalarea, întreţinerea, identificarea
defecţiunilor, depanarea şi repararea
echipamentelor de comunicaţii ,  a
echipamentelor de calcul, a biroticii, a
sistemelor şi reţelelor informatice;
deparazitarea instalaţiilor electrice.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de

comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
reţele de comunicaţii şi de televiziune prin
cablu; servicii de comunicaţii prin reţele de
fibră optică; servicii de acces la reţele
informatice internaţionale; servicii de acces
prin telecomunicaţii la reţele informatice
internaţionale; servicii de transmisiuni;
transmisii de mesaje; transmisii de telecopii;
servicii de prelucrare şi transmitere a datelor;
transmisii şi transfer de date, de mesaje şi de
imagini asistate de calculator; comunicaţii
prin terminale de calculator; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea semnăturilor
electronice; registratură electronică; transmisii
vocale, comunicaţii telefonice; servicii de
radiotelefonie mobilă; reţele informatice;
identificarea subiecţilor care comunică în
reţele; servicii de informare şi de consultanţă
tehnică referitoare la telecomunicaţii,
închiriere de aparatură şi echipamente de
telecomunicaţii.
39 Transporturi; monitorizarea traficului;
monitorizarea vehiculelor şi a flotelor terestre,
navale, aeriene; servicii de expediţie,
distribuire de curier, operaţii de secours
(ajutor, asistenţă) în transport; servicii pentru
închirieri devehicule, garaje, parcări şi locuri
în parcări.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică şi tehnologică în domeniul apărării
militare, al aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă
în domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii; conceperea,
proiectarea, realizarea sistemelor informatice;
programare pentru calculatoare; elaborarea
programelor pentru calculator; upgradarea
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programelor pentru calculator; analize pentru
implementarea sistemelor de calcul; conversia
de date şi/sau de programme informatice;
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de support în alt tip de support; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele;
consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor; închiriere de programe
pentru calculator; licenţiere pentru produse
informatice.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor; consultanţă în
materie de securitatea bunurilor sau
persoanelor; control acces şi monitorizare
acces; servicii de supraveghere şi monitorizare
a bunurilor mobile şi a persoanelor; servicii de
cercetare şi dezvoltare de produse noi,
proiectare şi testare pentru dezvoltarea de
produse noi, sisteme electronice, sisteme
informaţionale, integrarea sistemelor, servicii
de consultanţă tehnică şi tehnologică în
domeniul siguranţei pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05501
(151) 28.07.2011
(732) JALO VICTOR, B-dul Carol nr. 17,

bl. 7A, ap. 1, judeţul Prahova, ,
CÂMPINA ROMANIA 

(540)

ULTIMATE DEVICE FOR
BIOINFORMATIONAL PROTECTION
QFMS CORE TORSER ENERGY
SHIELD AGAINST NEGATIVE IMPACT
OF A EM, GM, PSI RADIATION

(591) Culori revendicate:mov, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:260104; 260118;

260120; 270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre.
42 Cercetare ştiinţifică şi industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică; cazare
temporară.
44 Îngrijiri medicale, de igienă şi de
frumuseţe, servicii în domeniul medical şi
agricol.
45 Servicii juridice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05505
(151) 29.07.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

ARENNA TV

  
(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 05506
(151) 29.07.2011
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

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

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

(540)

SOLARIS

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

(531) Clasificare Viena:050311; 050701;
050724; 270509; 270515;  

(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; uleiuri volatile odorizante de uz
cosmetic; uleiuri volatile esenţiale de uz
cosmetic.
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 8/2011/31

dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide; produse secundare rezultate din
tratarea boabelor de cereale de uz medical;
seminţe de uz farmaceutic; uleiuri de uz
medical; ceaiuri de uz medical.
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; seminţe şi fructe oleaginoase
preparate pentru consum uman; uleiuri
comestibile de măsline; uleiuri comestibile de
floarea soarelui; instant pentru băuturi din
cereale cuprinse în această clasă.
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; fulgi de cereale; cereale preparate
pentru uz uman; băuturi pe bază de ceai.
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;
cereale brute (neprelucrate); resturi de la
prelucrarea cerealelor pentru hrana
animalelor, tărâţe de cereale; seminţe crude.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor; sucuri din legume
sau fructe; instant centru băuturi din cereale
cuprinse în această clasă.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administratie comerciala; lucrari de birou;
regruparea în avantajul tertilor a produselor
diverse (cu exceptia transportului lor)
permitând consumatorilor sa le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05507
(151) 29.07.2011
(732) S.C. SOTIRIS ARTEMIS S.R.L.,

Calea Bucureştilor nr. 301 B, camera
4, Judeţul Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

CARPE DIEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Mâncăruri preparate; produse alimentare
pregătite.
35 Regruparea în avantajul terţilor a pâinii, a
produselor de patiserie şi produselor
zaharoase (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
40 Prelucrarea ceaiului şi cafelei.
43 Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor; restaurante; activităţi de
alimentaţie (catering) pentru evenimente.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 8/2011/31

(210) M 2011 05508
(151) 29.07.2011
(732) S.C. RGIC CONSULTANTA

S.R.L., Str. Comana nr. 19B, camera
7, Mansardă, sector 1, 011273,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
VLAD SIMONA, Str. Liviu
Rebreanu, nr. 7, bl. 51, sc. 2, et. 5, ap.
67, sect. 3 BUCUREŞTI

(540)

Shavit Romania

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:240701; 260302;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 05509
(151) 29.07.2011
(732) S.C. RGIC CONSULTANTA

S.R.L., Str. Comana nr. 19B, camera
7, Mansardă, sector 1, 011273,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
VLAD SIMONA, Str. Liviu Rebreanu,
nr. 7, bl. 51, sc. 2, et. 5, ap. 67, sect. 3
BUCUREŞTI

(540)

AgriUStech

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
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ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 05510
(151) 29.07.2011
(732) S.C. RGIC CONSULTANTA

S.R.L., Str. Comana nr. 19B, camera
7, Mansardă, sector 1, 011273,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
VLAD SIMONA, Str. Liviu
Rebreanu, nr. 7, bl. 51, sc. 2, et. 5, ap.
67, sect. 3 BUCUREŞTI

(540)

BTDI INCUBATORUL DE AFACERI ŞI
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:260725; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05511
(151) 29.07.2011
(732) S.C. CONCEPT REAL ESTATE

ADVISER S.R.L., Str. Doinei nr.
78B, sc. 1, ap. 25, Sat Fundeni,
Judeţul Ilfov, 077085, COMUNA
DOBROIEŞTI ROMANIA 

(540)

THE CONCEPT

(591) Culori revendicate:galben (pantone
123 C), portocaliu (pantone 151 C),
roşu (pantone 186 C), roşu (pantone
207 C), negru (pantone process black)

  
(531) Clasificare Viena:200701; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05512
(151) 29.07.2011
(732) S . C .  S H A K E S P E A R E

EDUCATIONAL S.R.L., Str.
Profesor Eufrosin Poteca, nr. 42A,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CEEX Centre for Exam Excellence Excel
in English Exams!

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

  
(531) Clasificare Viena:051304; 270502;

270515; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05513
(151) 29.07.2011
(732) S.C. SAMSON INVESTITII S.A.,

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

(540)

BOOMbox

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 1788
C), violet (pantone 272 C), galben
(pantone 012 C)
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(531) Clasificare Viena:160105; 270502;
270508; 290113;  

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

35 Servicii de vânzare cu amănuntul prin
intermendiul unui lanţ de magazine a diverse
produse destinate copiilor: jucării, jocuri;
îmbrăcăminte, încalţăminte, accesorii, produse
din piele şi imitaţii din piele, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
gimnastică şi de sport; ţesături şi produse
textile; mobilier, articole nou născuţi,
cărucioare, scaune, accesorii; produse pentru
igienă şi întreţinere corporală, capilară şi
orală; cărţi, papetarie, muzică, filme.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05514
(151) 29.07.2011
(732) S.C. ORTODENT S.R.L., Str.

Londra nr. 33, sector 1, 011762,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORTODENT Creating amazing smiles

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;

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

clase:
44 Servicii medicale stomatologice,
ortodonţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05515
(151) 29.07.2011
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş , 300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

BOLERO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Insecticide, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05516
(151) 29.07.2011
(732) S.C. TELLURIUM CHEMICAL

CO S.R.L., Str. Gării nr. 15, judeţul
Timiş, 300167, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

VIOLAVET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse veterinare; dezinfectante;
insecticide, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05517
(151) 29.07.2011
(732) COMAN IOAN, Str. Dacia nr. 27,

judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 
(732) COMAN AURELIA, Str. Dacia nr.

27, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 
(732) GOGU MIHAELA, Str. Dacia nr. 21,

judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 
(732) CIUCHINA PAUL, judeţul Neamţ, ,

LOC. STANITA ROMANIA 

(540)

DEZEMA - Dezinfectant concentrat
polivalent

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
dezinfectante folosite pentru igiena.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05525
(151) 29.07.2011
(732) S.C. ROCCO SECURITY S.R.L.,

Str. Ciocârliei nr. 36B, jud.
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIANA DOICIU, Piaţa Naţiunilor
Unite nr. 3-5, bl. C, sc. B, ap. 41,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ROCCOSECURITY

  
(531) Clasificare Viena:030717; 241125;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05526
(151) 29.07.2011
(732) S.C. UNION MOTORS ROMANIA

S.R.L., Calea Bucureştilor nr.
201-203, jud. Ilfov, , OTOPENI
ROMANIA 

(540)

UNION MOTORS PART OF A NEW
KOPEL GROUP

(591) Culori revendicate:gri, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:261109; 270502;

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

clase:
12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05518
(151) 29.07.2011
(732) COMAN IOAN, Str. Dacia nr. 27,

judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 
(732) COMAN AURELIA, Str. Dacia nr.

27, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 
(732) GOGU MIHAELA, Str. Dacia nr. 21,

judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 
(732) CIUCHINA PAUL, judeţul Neamţ, ,

LOC. STANITA ROMANIA 

(540)

BETACID - 07 Complex antiseptic şi
dezinfectant cvadrivalent

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
dezinfectante folosite pentru igiena.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05527
(151) 29.07.2011
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB

COMPANY, 345 Park Avenue,
10154, NEW YORK S.U.A. NEW
YORK

(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)

komboglyze

(300) Prioritate invocată:
 /24.02.2011/US
  
(531) Clasificare Viena:010315; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice pentru tratamentul
tulburărilor metabolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05519
(151) 29.07.2011
(732) ROPOTAN ROBERT FLORIN, Str.

Boerescu Zaharia bl. N1, et. 1, ap. 4,
judeţul Dâmboviţa, , TÂRGOVIŞTE
ROMANIA 

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

(540)

SMARTERCARD

  
(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
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afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05528
(151) 29.07.2011
(732) S.C. PROXI GUARD S.R.L., Str.

Ioan Slavici, bl. PB21/A, ap. 1, jud.
Bihor, , SÂNMARTIN ROMANIA 

(540)

PROXIGUARD PAZA SI PROTECTIE

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

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030716;

240109; 270502; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05529
(151) 29.07.2011
(732) S.C. SCOMET ADMINISTRARE

IMOBILE S.R.L., Str. Constantin
Miculescu nr. 5, parter, ap. 1, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FACEBLOC LOC DE INTALNIRE
PENTRU VECINII DE LA BLOC

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05520
(151) 29.07.2011
(732) S.C. H & E REINERT S.R.L., DN

13 km 11, Jud. Braşov, ,
FELDIOARA ROMANIA 

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

(540)

Sporul Casei

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:050504; 070124;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05530
(151) 29.07.2011
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, Complex Fortuna,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ALFREDO FOODS NICI O MASĂ
FĂRĂ PEŞTE!

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05531
(151) 29.07.2011
(732) S.C. SCOMET ADMINISTRARE

IMOBILE S.R.L., Str. Constantin
Miculescu nr. 5, parter, ap. 1, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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SCOMET ADMINISTRAM
CONFORTUL

(591) Culori revendicate:portocaliu,
albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270524;

290113;  
(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 creaţie referitoare la
acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05532
(151) 29.07.2011
(732) S.C. ALFREDO FOODS S.R.L.,

Intr. Binelui nr. 1A, Complex Fortuna,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Alfredo foods NICI O MASĂ FĂRĂ
PEŞTE!

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 260416;

270515; 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.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05521
(151) 29.07.2011
(732) S.C. TERRA TOURISM S.R.L., Bd.

Matei Basarab, bl. U 21, sc. 1, ap. 3,
parter, Jud. Ialomiţa, , SLOBOZIA
ROMANIA 

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

(540)

AlegeBulgaria.ro

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
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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 hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05522
(151) 29.07.2011
(732) S.C. MESOPOTAMIA FOOD

S.R.L., B-dul George Enescu nr. 16A,
sc. B, ap. 20, Jud. Suceava, ,
SUCEAVA ROMANIA 

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

(540)

Mesopotamia ALL GOOD

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:170109; 270502;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate,
congelateuscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri,

compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05523
(151) 29.07.2011
(732) ORZAN DRAGOŞ SEBASTIAN,

Aleea Zorilor nr. 6, sc. F, et. 3, ap. 8,
judeţul Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

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

(540)

MAESSTRO

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05524
(151) 29.07.2011
(732) S.C. FOTBAL CLUB OLT S.A., Str.

C-tin Brâncoveanu nr. 3, judeţul Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)

FOTBAL CLUB OLT

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05534
(151) 01.08.2011
(732) S.C. ARCA HEALTH SERVICES

S.R.L., Str. Olteniţei nr. 234, bl. 58,
sc. A, et. 10, ap. 42, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ArcaLIFE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  (531) Clasificare Viena:011524; 180323;
241314; 270501; 290112;  

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

43 Servicii de cazare temporară.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05535
(151) 01.08.2011
(732) S.C. CRYSTAL DENTAL CLINIC

S.R.L., Str. Cezar Bolliac nr. 45,
sector 3, 030912, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CDC CRYSTAL DENTAL CLINIC

(591) Culori revendicate:bleumarin, turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05558
(151) 01.08.2011
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

Calea Chişinăului nr. 32, judeţul Iaşi,
700180, IAŞI ROMANIA 

(540)

ASAM HD HEAVY DUTY piese pentru
drumuri româneşti

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270524;

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

clase:
12 Aparate de locomoţie terestră, aeriană şi
navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri, distribuţie; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05536
(151) 01.08.2011
(732) S.C. SOTOS CLUB S.R.L., Str.

Răsuri nr. 5, sectorul 2, 020625,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GYROSSOTOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurant şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05546
(151) 01.08.2011
(732) S.C. SWISSPOR S.A., Sos. Centură

Ploieşti Est, Jud. Prahova, 107060,
BERCENI ROMANIA 

(740) ISOC DORIN, Str. Dunării nr. 25, bl.
C1, ap. 5 CLUJ NAPOCA

(540)

ECOTERM
  
(531) Clasificare Viena:261111; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Materiale pentru etanşare, garnituri, piese
pentru izolaţii industriale şi în construcţii, cum
ar fi termo şi hidro-izolaţii, materiale izolante
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mai ales polistiren în plăci, tuburi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05559
(151) 01.08.2011
(732) OPREA PATRICIA DIANA, Str.

Mircea cel Bătrân nr. 2, ap. 12, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

DICONSULT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii de ridicări topografice; servicii în
domeniul cartografic; servicii în domeniul
geomatic şi de digitizare; servicii de design
grafic; servicii în domeniul cadastral; 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 consiliere în
domeniul proprietăţii intelectuale; servicii de
securitate pentru protecţia bunurilor şi
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05547
(151) 01.08.2011
(732) FIRUTI DORIN-LAURIAN, Aleea

Lunca Bradului nr. 1, bl. H4 bis, sc. C,
et. 3, ap. 14, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PIZZA BONITA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05560
(151) 01.08.2011
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Linea Sante Calciu D3

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05548
(151) 01.08.2011
(732) FIRUTI DORIN-LAURIAN, Aleea

Lunca Bradului nr. 1, bl. H4 bis, sc. C,
et. 3, ap. 14, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BONITA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05561
(151) 01.08.2011
(732) S.C. MOLDAVIA S.R.L., nr. 8A, Sat

Fântâna Mare, judeţul Suceava,
727566, COMUNA FÂNTÂNA
MARE ROMANIA 

(540)

fântâna Mare apă de izvor

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270524;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05562
(151) 01.08.2011
(732) UNIVERSITATEA TEHNICA DIN

C L U J  N A P O C A ,  S t r .
Memorandumului nr. 28, judeţul Cluj,
400 114, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

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

(540)

O universitate a cetăţii

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05563
(151) 01.08.2011
(732) UNIVERSITATEA TEHNICA DIN

C L U J  N A P O C A ,  S t r .
Memorandumului nr. 28, judeţul Cluj,
400 114, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

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

(540)

UTCN

(591) Culori revendicate:vişiniu, negru, gri,
bej, alb

  
(531) Clasificare Viena:040220; 290115;  
(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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05537
(151) 01.08.2011
(732) VOICU CATALIN, Str. Valea

Buzăului nr. 16, bl. G24 bis, sc. 4, ap.
59, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) GRIGORE MARIN, Str. Vlăiţa nr. 6,
bl. PM10, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) MUSCALU ANDREI, Aleea
Postăvarul nr. 2A, bl. G5 bis, sc.B, ap.
20, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BUŢU ALEXANDRU FLORIAN,
Bdul. 1 Decembrie 1918, nr. 1, bl. 9,
sc. 2, et. 2, ap. 34, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROCK PAPER SCISSORS

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05549
(151) 01.08.2011
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA, Şos. Constanţei nr. 13,
Judeţul Constanţa, 905 500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Mangalia Walking Tour
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Materiale publicitare pe CD Rom, casete
video şi orice suport magnetic. 
16 Materiale publicitare pe suport de hârtie,
fotografii, papetărie, articole de birou.
35 Servicii de publicitate şi reclamă internă şi
externă prin mass-media, audio şi alte
materiale promoţionale în scopul dezvoltării
turismului în zonă; realizarea şi difuzarea de
materiale publicitare, atât în ţară cât şi în
străinătate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de
spectacole, manifestări şi diverse evenimente
în aer liber, servicii de editare şi redactare
pentru texte, altele decât cele publicitare.
42 Proiectare portal de promovare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05550
(151) 01.08.2011
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

MANGALIA, Şos. Constanţei nr. 13,
Judeţul Constanţa, 905 500,
MANGALIA ROMANIA 

(540)

Mangalia Walking Tour

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020919; 261301;

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

clase:
9 Materiale publicitare pe CD Rom, casete
video şi orice suport magnetic. 
16 Materiale publicitare pe suport de hârtie,
fotografii, papetărie, articole de birou.
35 Servicii de publicitate şi reclamă internă şi
externă prin mass-media, audio şi alte
materiale promoţionale în scopul dezvoltării
turismului în zonă; realizarea şi difuzarea de
materiale publicitare, atât în ţară cât şi în
străinătate.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de
spectacole, manifestări şi diverse evenimente
în aer liber, servicii de editare şi redactare
pentru texte, altele decât cele publicitare.
42 Proiectare portal de promovare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05538
(151) 01.08.2011
(732) S.C. 30'S INGREDIENTS

MANAGEMENT SRL-D, Bdul.
Bucureştii Noi nr. 58, sc. B, et. 2, ap.
5, sector 1, 012364, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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h pizza hotline 0231.00.11.22

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270519;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05564
(151) 01.08.2011
(732) S.C. VENDMACH CONSULTING

S.R.L., Splaiul Nistrului nr. 1, ap. 4/A,
, judeţul Timiş, 300092, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

OVOMACH

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată.
11 Aparate de refrigerare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05539
(151) 01.08.2011
(732) S.C. TESS TAXI HOLDING S.R.L.,

Şos. Nicolae Titulescu nr. 163, bl. 20,
sc. 2, et. 6, ap. 58, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DISPECERAT TESS 021.9638

(591) Culori revendicate:albastru, galben

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05540
(151) 01.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice pentru
oncologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05565
(151) 01.08.2011
(732) S.C. MUTSUMI CHEMICAL

INDUSTRIES S.R.L., Str. Cezar
Petrescu nr. 33, judeţul Neamţ,
611129, ROMAN ROMANIA 

(540)

MUTSUMI

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05552
(151) 01.08.2011
(732) S.C. ISOPOR S.R.L., Calea Baciului

nr. 1-3, Judeţul Cluj, 400230, CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) ISOC DORIN, Str. Dunării nr. 25, bl.
C1, ap. 5 CLUJ NAPOCA

(540)

ISOPOR

  
(531) Clasificare Viena:010515; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Adezivi pentru uz industrial, adezivi pentru
utilizare în termoizolaţii şi construcţii. 
6 Produse metalice care nu sunt cuprinse în
alte clase mai ales acelea care se utilizează ca
repere de completare pentru realizarea de
hidro şi termoizolaţii cum ar fi plase, dibluri,
şuruburi, piese distanţatoare, cornier; piase de
lăcătuşerie; dibluri, cuie şi şuruburi. 
17 Materiale pentru etanşare, garnituri, piese
pentru izolaţii industriale şi în construcţii, cum
ar fi termo şi hidro-izolaţii, materiale izolante
mai ales polistiren în plăci, tuburi flexibile
nemetalice. 
19 Materiale de construcţie, mai ales materiale
pentru izolaţii de tot felul cum ar fi termice,
biologice, hidroizolaţii, adezivi şi mortare. 
20 Articole diverse şi ambaje (necuprinse în
alte clase) fabricate din materiale plastice şi
mai ales dibluri, bolţuri şi cuie din material
plastic. 
22 Plasă din materiale plastice şi din fibră de
sticlă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05566
(151) 01.08.2011
(732) S.C. MUTSUMI CHEMICAL

INDUSTRIES S.R.L., Str. Cezar
Petrescu nr. 33, judeţul Neamţ,
611129, ROMAN ROMANIA 

(540)

EDOROCK MAX

  
(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; gips dentar sintetic extradur de tip 4.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05553
(151) 01.08.2011
(732) S.C. SWISSPOR S.A., Sos. Centură

Ploieşti Est, Jud. Prahova, 107060,
BERCENI ROMANIA 

(740) ISOC DORIN, Str. Dunării nr. 25, bl.
C1, ap. 5 CLUJ NAPOCA

(540)

swisspor

(531) Clasificare Viena:260101; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Adezivi pentru uz industrial, adezivi pentru
utilizare în termoizolaţii şi construcţii. 
6 Produse metalice care nu sunt cuprinse în
alte clase mai ales acelea care se utilizează ca
repere de completare pentru realizarea de
hidro şi termoizolaţii cum ar fi plase, dibluri,
şuruburi, piese distanţatoare, cornier; piase de
lăcătuşerie; dibluri, cuie şi şuruburi. 
17 Materiale pentru etanşare, garnituri, piese
pentru izolaţii industriale şi în construcţii, cum
ar fi termo şi hidro-izolaţii, materiale izolante
mai ales polistiren în plăci, tuburi flexibile
nemetalice. 
19 Materiale de construcţie, mai ales materiale
pentru izolaţii de tot felul cum ar fi termice,
biologice, hidroizolaţii, adezivi şi mortare. 
20 Articole diverse şi ambaje (necuprinse în
alte clase) fabricate din materiale plastice şi
mai ales dibluri, bolţuri şi cuie din material
plastic. 
22 Plasă din materiale plastice şi din fibră de
sticlă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05541
(151) 01.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

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

5 Preparate şi substanţe farmaceutice pentru
oncologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05554
(151) 01.08.2011
(732) S.C. SWISSPOR S.A., Sos. Centură

Ploieşti Est, Jud. Prahova, 107060,
BERCENI ROMANIA 

(740) ISOC DORIN, Str. Dunării nr. 25, bl.
C1, ap. 5 CLUJ NAPOCA

(540)

rompor

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Materiale pentru etanşare, garnituri, piese
pentru izolaţii industriale şi în construcţii, cum
ar fi termo şi hidro-izolaţii, materiale izolante
mai ales polistiren în plăci, tuburi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05567
(151) 01.08.2011
(732) FEDERATIA ROMANA DE

PESCUIT SPORTIV, Str. Octavian
Goga nr. 7, judeţul Alba, 150510,
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

F. R. P. S.

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:030911; 240701;

260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activităţi sportive: organizarea de
competiţii sportive oficiale naţionale
internaţionale; servicii de pescuit; organizarea
de campionate şi turnee internaţionale.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 8/2011/31

(210) M 2011 05542
(151) 01.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

TINLYM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice pentru
oncologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05533
(151) 29.07.2011
(732) S.C. AC HELCOR S.R.L., Str.

Victor Babeş nr. 50, Jud. Maramureş,
430092, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

ASAPRIN

  
(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; suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05568
(151) 01.08.2011
(732) S.C. EURO GRUP S.R.L., Calea

Bucureştilor nr. 305A42, Judeţul Ilfov,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

DOLFY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05555
(151) 01.08.2011
(732) S.C. SWISSPOR S.A., Sos. Centură

Ploieşti Est, Jud. Prahova, 107060,
BERCENI ROMANIA 

(740) ISOC DORIN, Str. Dunării nr. 25, bl.
C1, ap. 5 CLUJ NAPOCA

(540)

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

clase:
17 Materiale pentru etanşare, garnituri, piese
pentru izolaţii industriale şi în construcţii, cum
ar fi termo şi hidro-izolaţii, materiale izolante
mai ales polistiren în plăci, tuburi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05543
(151) 01.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

REXERRE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice pentru
oncologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05569
(151) 01.08.2011
(732) S.C. EURO GRUP S.R.L., Calea

Bucureştilor nr. 305A42, Judeţul Ilfov,
, OTOPENI ROMANIA 

(540)

NIMIC NU SE PIERDE TOTUL SE
CONSUMA

(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 05544
(151) 01.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

IBREXXE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice pentru
oncologie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05545
(151) 01.08.2011
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED, 2

Kingdom Street, W2 6BD, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

BINREXA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice pentru
oncologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05576
(151) 01.08.2011
(732) S.C. SALBAC DRY SALAMI S.A.,

Str. Abatorului nr. 4, Judeţul Bacău, ,
BACĂU 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)

SIRET

(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 05577
(151) 01.08.2011
(732) S.C. SALBAC DRY SALAMI S.A.,

Str. Abatorului nr. 4, Judeţul Bacău, ,
BACĂU 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)

BISTRIŢA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05578
(151) 01.08.2011
(732) H A N S E N  B E V E R A G E

COMPANY, Monica Circle nr. 550,
ap. 201, , CORONA S.U.A.
CALIFORNIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Unleash the Beast!
www.monsterenergy.com

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

clase:
5 Suplimente nutritive.
32 Băuturi non-alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05579
(151) 01.08.2011
(732) H A N S E N  B E V E R A G E

COMPANY, Monica Circle nr. 550,
ap. 201, , CORONA S.U.A.
CALIFORNIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

REHAB THE BEAST!

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

5 Suplimente nutritive în stare lichidă.
30 Ceai gata de a fi băut, ceai rece şi băuturi
pe bază de ceai, ceai aromat gata de a fi băut,
ceai rece şi băuturi pe bază de ceai.
32 Băuturi non-alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05580
(151) 01.08.2011
(732) VALDOR S.R.L., Str. 13 Decembrie

nr. 15, Jud. Prahova, , SLĂNIC
ROMANIA 

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

(540)

BAIA ROŞIE RESORT

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:011524; 261113;

270511; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05574
(151) 01.08.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 21,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

români liberi. O marcă Adevărul holding

(591) Culor i  revendica te :a lbas t ru ,
portocaliu,galben, verde, maro, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270509; 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
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 05570
(151) 01.08.2011
(732) S.C. DINADI S.R.L., Str. Crestei nr.

4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Dinadi Să ai poftă boierule!

(591) Culori revendicate:roşu închis, galben,
maro
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  (531) Clasificare Viena:020104; 090110;
270511; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 05575
(151) 01.08.2011
(732) S.C. ADEVARUL HOLDING

S.R.L., Str. Fabrica de Glucoză nr. 21,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ads. Săptămânal local marca adevărul

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:030716; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05571
(151) 01.08.2011
(732) GOLDEN BRANDS LIMITED,

Chrysses Demetriades 284 Arch.
Makariou III Ave, 3105, LIMASSOL
CIPRU 

(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)

Pufuleti Ringos

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile; chipsuri cu diverse arome (sare,
pizza, brânză, caşcaval, paprica şi altele);
alune şi alune de pădure prăjite, nuci
preparate, migdale preparate, arahide
preparate, fistic prăjit, seminţe preparate;
curmale, smochine.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată; produse extrudate
făcute din cereale, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă; bake-rolls, covrigei,

snacks-uri cu diverse arome.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05572
(151) 01.08.2011
(732) GREAT LI-PAN GRUP S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. DN 2, km
14dr., jud. Ilfov, , AFUMAŢI
ROMANIA 

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

(540)

LI-PAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05573
(151) 01.08.2011
(732) CENTRUL DE CERCETARE

D E Z V O L T A R E  P E N T R U
BIOSTIMULATORI BIOS, Str.
Fântânele nr. 30, jud. Cluj, 400750,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

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

1 Ceară pentru prinderea mai bună la altoire a
speciilor horticole şi silvice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05581
(151) 02.08.2011
(732) S.C. EURO MARKET SERVICES

S.A., Str. Ciobănaşului nr. 22, sector
2, 021529, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

ALEEA CASTANILOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05582
(151) 02.08.2011
(732) S.C. EURO MARKET SERVICES

S.A., Str. Ciobănaşului nr. 22, sector
2, 021529, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

LA CASTANI

  

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

43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05583
(151) 02.08.2011
(732) O D O V I N C A  N E G H I R L A

ANDREEA OANA, Str. Ispravnicului
nr. 38, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BIO boutique

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050314; 260118;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; import-export;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
biologice (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05590
(151) 02.08.2011
(732) S.C. MEDICAL OCUPATIONAL

S.R.L., Str. Dionisie Lupu nr. 55,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDOC

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:261125; 270509;

290101;  
(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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05584
(151) 02.08.2011
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

(591) Culori revendicate:maro, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:050701; 110320;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05585
(151) 02.08.2011
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

DONCAFE Ascultă ! E sunetul unei
cafele cu gust bogat, măcinată pe loc !

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

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020318;

250119; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05591
(151) 02.08.2011
(732) S.C. YOGOBERRY S.R.L., Str.

Horia Măcelariu nr. 59, et. 4, ap. 403,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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YOGOBERRY frozen yogurt Dietetic
Healthy Delicious

(591) Culori revendicate:verde, violet

  
(531) Clasificare Viena:090110; 260201;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05592
(151) 02.08.2011
(732) S.C. RGIC CONSULTANTA

S.R.L., Str. Comana nr. 19B, camera
7, Mansardă, sector 1, 011273,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
VLAD SIMONA, Str. Liviu
Rebreanu, nr. 7, bl. 51, sc. 2, et. 5, ap.
67, sect. 3 BUCUREŞTI

(540)

AZF AGRO ZOO FARM

(591) Culori revendicate:verde

  

(531) Clasificare Viena:070124; 070311;
270524; 290103;  

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 05586
(151) 02.08.2011
(732) S.C. TORA SECURITY SYSTEMS

S.R.L., Str. Miletin nr. 49, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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TVT DVR

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260118; 290103;  
(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; sisteme de
supraveghere, camere video; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, distribuţia mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05593
(151) 02.08.2011
(732) S.C. RGIC CONSULTANTA

S.R.L., Str. Comana nr. 19B, camera
7, Mansardă, sector 1, 011273,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
VLAD SIMONA, Str. Liviu Rebreanu,
nr. 7, bl. 51, sc. 2, et. 5, ap. 67, sect. 3
BUCUREŞTI

(540)

PRIST PROGRAM INTEGRAT
STRATEGIC DE TURISM ÎN ROMÂNIA

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben

  
(531) Clasificare Viena:260101; 261113;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05599
(151) 02.08.2011
(732) S.C. INDIA LIMITED S.R.L., Str.

Iancu Capitanu nr. 36, sector 2, ,
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)

LEBANESE TAVERN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05587
(151) 02.08.2011
(732) S.C. AGRANA ROMANIA S.A.,

Şoseaua Străuleşti, nr.178-180, sector
1, 013339, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CORONIŢA ZAHĂR ZAHĂRUL
FAMILIEI TALE !

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
072 C, Process Cyan C), alb

  (531) Clasificare Viena:260118; 270524;
290104;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05588
(151) 02.08.2011
(732) S.C. AGRANA ROMANIA S.A.,

Şoseaua Străuleşti, nr.178-180, sector
1, 013339, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MĂRGĂRITAR ZAHĂR Pentru tine !

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
072 C), alb
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(531) Clasificare Viena:020301; 020316;
270511; 290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05600
(151) 02.08.2011
(732) IOAN TIRIAC, 31 Avenue Princesse

Grace, , MONTE CARLO MONACO
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

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

(540)

ROMANIAN OPEN TENNIS

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  

(531) Clasificare Viena:261301; 270512;
290112;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05589
(151) 02.08.2011
(732) S.C. MEDICAL OCUPATIONAL

S.R.L., Str. Dionisie Lupu nr. 55,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDIFON

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:261125; 270509;

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

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
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 05594
(151) 02.08.2011
(732) S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L.,

Str. Orzari nr. 86, sector 2, 021554,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

iDrept

  
(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; cărţi
periodice, publicaţii, ziare, reviste.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; publicare de cărţi,
publicare electronic on-line a cărţilor şi
periodicelor.
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 05601
(151) 02.08.2011
(732) IOAN TIRIAC, 31 Avenue Princesse

Grace, , MONTE CARLO MONACO
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE

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

(540)

TENIS OPEN ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:261301; 270512;

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 8/2011/31

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05595
(151) 02.08.2011
(732) AB PHARMA VITAL HOLDING

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

(540)

TAMISA

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

270519; 290104;  
(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) destinate industriei.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru

iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
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 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 silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 05596
(151) 02.08.2011
(732) VOINA BOGDAN, Str. Prahova nr.

5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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SPORT SUPORT

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05597
(151) 02.08.2011
(732) S.C. UNICOMP S.R.L., Str. Jiului nr.

8, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HERMAN line

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea mărfuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05604
(151) 02.08.2011
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

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

clase:
31 Alimente pentru animale; alimente pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; obiecte comestibile de
mestecat pentru animalele de companie;
produse pentru îngrăşarea animalelor; hrană
pentru animale de companie uscată; hrană
pentru animalele de companie umedă (în
conservă); produse pentru litiere; nisip aromat
pentru litiere; turbă, talaş şi fân pentru litiere;
hârtie cu nisip pentru litiere; animale vii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate aceste servicii fiind utilizate
pentru şi în legătură cu clasa 31; magazine
conţinând produse şi hrană pentru animale,
animale vii; magazine on-line conţinând
produse şi hrană pentru animale, animale vii;
prezentarea produselor şi a hranei pnetru
animalele de companie prin toate mijloacele
de comunicare, pentru vânzarea cu amănuntul;
servicii de decorare a vitrinelor; distribuire de
materiale publicitare şi de eşantioane;
organizarea de expoziţii şi târguri cu animale,
hrană şi produse pentru animale, în scopuri
publicitare sau comerciale; servicii de
promovare a vânzărilor de produse şi hrană
pentru animale, pentru terţi; servicii de
publicitate pentru promovarea magazinelor
conţinând produse şi hrană destinată
animalelor de companie; servicii de
aprovizionare pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05598
(151) 02.08.2011
(732) S.C. INTEGRA S.R.L., Str.

Cartierului nr. 2, 2A, 2B, Judeţul
Ilfov, , CHITILA ROMANIA 

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

(540)

Helga vă recomandă

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270503;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
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
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cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor, servicii de
măcelărie, prelucrarea cărnii şi a produselor
din carne. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05605
(151) 03.08.2011
(732) ALIANTA CONFEDERATIILOR

PATRONALE DIN ROMANIA
(ACPR), Str. Lascăr Catargiu nr.
24-26, ap. 4, parter, sector 1, 010672,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACPR Alianta Confederatiilor Patronale
din Romania

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270511; 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 creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea

calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05624
(151) 03.08.2011
(732) S.C. IIRUC SERVICE S.A., Str.

Giacomo Puccini nr. 8A, et. 5, sector
2, 20194, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IIRUC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 05606
(151) 02.08.2011
(732) S.C. JUGUAR IMP S.R.L., B-dul

Iancu de Hunedoara nr. 35, bl. 35, sc.
A, et. 6, ap. 12, sector 1, 011733,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Blueberg

(591) Culori revendicate:alb, albastru
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  (531) Clasificare Viena:260106; 270503;
270512; 290112;  

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

1 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05608
(151) 02.08.2011
(732) URSUS BREWERIES S.A., Calea

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

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

(540)

URSUS FABRICA DE BERE Fondat
1878 Cluj

(591) Culori revendicate:roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030114; 030116;

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

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05609
(151) 03.08.2011
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

NAVOBI, Aleea Prof. I. P. Culianu
nr. 23, judeţul Iaşi, 700548, IAŞI
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
NAVOBI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05616
(151) 03.08.2011
(732) CHIRICA GEORGE, Sat Cetatea

Veche, Judeţul Călăraşi, , COMUNA
SPANTOV ROMANIA 

(540)

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05610
(151) 03.08.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

POVESTE DE NUNTA

  
(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 05617
(151) 03.08.2011
(732) S.C. ROLED PROFESIONAL

S.R.L., Str. Smârdan nr. 30, et. 1,
camera 4, sector 3, 030076,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROLED

(591) Culori revendicate:albastru, galben
  
(531) Clasificare Viena:010110; 270508;

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 cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05611
(151) 03.08.2011
(732) SIRBU SORIN, Str. Sfinţii Apostoli

nr. 137, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

INTELPACK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi echipamente pentru dozarea,
cântărirea şi ambalarea diverselor tipuri de
produse; maşini şi echipamente pentru
procesarea diverselor tipuri de produse.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05618
(151) 03.08.2011
(732) S.C. TRITON FOODS ROMANIA

S.R.L., Şos. Giurgiului nr. 164, bl. 14,
sc. A, etaj 1, ap. 8, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRITON

  

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05612
(151) 03.08.2011
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

DONCAFE Ascultă! E sunetul unei cafele
cu gust bogat, măcinată pe loc!

(591) Culori revendicate:maro, bej, roşu
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  (531) Clasificare Viena:050701; 110303;
250119; 290113;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05619
(151) 03.08.2011
(732) S.C. NEWCO EQUIPMENT &

CHEMICAL S.R.L., Nr. 323, hala nr.
2, judeţul Timiş, , LOCALITATEA
MOSNITA NOUA ROMANIA 

(540)

ItalCleaning

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
deschis

  
(531) Clasificare Viena:011515; 270502;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse

igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05620
(151) 03.08.2011
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vodafone Office Link

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

clase:
35 Publicitate în afaceri.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05613
(151) 03.08.2011
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

ZILELE DONCAFE O cafea, o floare, o
zi de sărbătoare

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

  
(531) Clasificare Viena:050504; 080701;

110304; 110320; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05621
(151) 03.08.2011
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Vodafone Dublu

  
(531) Clasificare Viena:020914; 020915;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate în afaceri.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05614
(151) 03.08.2011
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)

DONCAFE Boabe de cafea măcinate pe
loc!

(591) Culori revendicate:maro, bej, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050701; 080701;

110320; 260403; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de

cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05615
(151) 03.08.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

Art Cuisine FESTIVAL Expoziţie de
gastronomie şi catering

(591) Culori revendicate:roz, negru

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05622
(151) 03.08.2011
(732) S.C. PREMIA SOFTWARE

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Gheorghe
Ionescu Sisesti nr. 144 C, et. 1 camera
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PremiaLMS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculatoare înregistrate;
programe înregistrate de operare pe calculator.
42 Instalarea de programe; programe pentru
calculatoare; actualizarea de programe;
elaborarea-conceperea de programe;
întreţinerea de programe de calculator;
proiectarea sistemelor informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05623
(151) 03.08.2011
(732) S.C. PREMIA SOFTWARE

SOLUTIONS S.R.L., Şos. Gheorghe
Ionescu Sisesti nr. 144 C, et. 1 camera
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ShareB2B

  

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

9 Programe de calculatoare înregistrate;
programe înregistrate de operare pe calculator.
42 Instalarea de programe; programe pentru
calculatoare; actualizarea de programe;
elaborarea-conceperea de programe;
întreţinerea de programe de calculator;
proiectarea sistemelor informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05635
(151) 03.08.2011
(732) S.C. FLORAVA IMPEX S.R.L., Sat

Cefa nr. 241, Judeţul Bihor, ,
COMUNA CEFA 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)

MEZELURI DELICATESE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Cârnaţi, salam, tobă, lebăr, crenvurşti,
şuncă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05636
(151) 03.08.2011
(732) MOCANU OCTAVIAN CALIN,

Str. Dinu Vintilă nr. 6B, bl. 2, sc. E,
et. 1, ap. 4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAMA THEATRE

  
(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 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 05630
(151) 03.08.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
100054, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

DELTAFLEX

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

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare şi de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05637
(151) 03.08.2011
(732) S.C. DELTA SPEED SOLUTIONS

S.R.L., Str. Lucian Blaga nr. 3, bl. J5,
sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DELTA SPEED SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011524; 270511;

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

clase:
35 Conducerea şi administrarea afacerilor -
asistenţă în conducerea afacerilor sau a
funcţiilor comerciale ale întreprinderilor
industriale sau comerciale; lucrări de birou -
servicii care consta în înregistrarea,
transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau
înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05625
(151) 03.08.2011
(732) S . C .  L U N C H  H O U R ,

RESTAURANTS & CATERING
S.R.L., Str. Ion Nistor nr. 4, et. 1,
modul M9B, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E gata masa! Lunch Hour restaurant cu
autoservire

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
alb

  
(531) Clasificare Viena:110103; 110104;

110310; 270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică: hoteliere,
închirieri temporare, rezervare hotel, motel,
pensiuni, camping, cattering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05631
(151) 03.08.2011
(732) S.C. PROTECTION OBJECTIVES

PERSONS & INFORMATIONS
S.R.L., Str. Şcolii nr. 40 A, sc. 2, et. 1,
ap. 32, judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

PROTECTION OBJECTIVES
PERSONS INFORMATIONS

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

  
(531) Clasificare Viena:030407; 030701;

030717; 230125; 260118; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază, montare sisteme
alarmă auto şi pentru imobile, montare de
sisteme electrice antiincendiu, montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video.
38 Servicii dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţi de
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pază.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
crearea şi menţinerea de site.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor, consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05632
(151) 03.08.2011
(732) S.C. AGENT PROVOCATOR

S.R.L., Str. Axinte Uricariul nr. 8, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

L'Atelier des Enfants

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270524; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele şi bastoane, bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,

înlocuitori ai acestora sau material plastic.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05633
(151) 03.08.2011
(732) S.C. EXPERIENCE SOURCE

S.R.L., Str. Mihai Eminescu nr. 3,
judeţul Gorj, 210146, TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

experience source solutii profesionale de
securitate

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 270502;

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

clase:
35 Publicitate; servicii de prelucrare, pregătire
şi redactare de texte publicitare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii; instalare şi
reparare de dispozitive de alarmă în caz de
incendiu.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci nr. 8/2011/31

software; consultaţii  în domeniul
calculatoarelor, crearea şi întreţinerea
site-urilor web pentru terţi.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; consultanţă în
materie de securitate, supravegherea alarmelor
antiefracţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05626
(151) 03.08.2011
(732) DR. ANCA NICOLESCU, Str.

Mecet nr. 21, sector 2, 024083,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPREMUL COLEGIU AL RITULUI
SCOTIAN ANTIC SI ACCEPTAT DE
GRADUL 33 PENTRU ROMANIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
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.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

45 Protecţie socială, scop umanitar şi
psihologic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05634
(151) 03.08.2011
(732) S.C. PATRICIA CAFFE S.R.L., Str.

Verii nr. 4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Caffe Mon Amour Bistro

  
(531) Clasificare Viena:080701; 090717;

100301; 110304;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05638
(151) 03.08.2011
(732) FELIX M. HORTA, Zeughausgasse

20, P.O. Box 521, CH-6300, ZUG
ELVETIA 

(540)

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

34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05639
(151) 03.08.2011
(732) LUCOV STEFAN-BOGDAN, Aleea

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

(540)

BEL MONDO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05627
(151) 03.08.2011
(732) DR. ANCA NICOLESCU, Str.

Mecet nr. 21, sector 2, 024083,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SUPREMUL CONSILIU FEMININ AL
ROMANIEI În Gloria Marelui Arhitect al
Universului Ritul Scotian Antic şi Acceptat
RSAA

(531) Clasificare Viena:030716; 240908;
260118;  

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

9 Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; materiale pentru artişti;
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.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45 Protecţie socială, scop umanitar şi
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psihologic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05628
(151) 03.08.2011
(732) S.C. CAPRA NEAGRA TURISM

S.R.L., Cabana Bolboci, jud.
Dâmboviţa, , MOROIENI ROMANIA

(540)

COMPLEX TURISTIC BOLBOCI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05629
(151) 03.08.2011
(732) S.C. CICOM S.R.L., Calea Ialomiţei

nr. 3, Judeţul Dâmboviţa, 130142,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

AMELY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Îngheţată, produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜




