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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 9/2011/saptamana 36
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04670
02.09.2011 S.C. SANLACTA S.A. Sanlacta puritatea laptelui zi de zi

2 M 2011
04671

02.09.2011 S.C. SANLACTA S.A. SANLACTA

3 M 2011
04672

02.09.2011 S.C. SANLACTA S.A.

4 M 2011
05278

05.09.2011 S.C. REVERTO S.R.L. REVERTO

5 M 2011
05944

01.09.2011 S.C. SECURITY GUARD
EXPLOZIV S.R.L.

SECURITY GUARD EXPLOZIV

6 M 2011
05971

02.09.2011 UNITATEA EXECUTIVA
PENTRU FINANTAREA
INVATAMANTULUI SUPERIOR,
A CERCETARII, DEZVOLTARII
SI INOVARII

FORwiki bee a visionary

7 M 2011
05972

07.09.2011 S.C. TRUMAN CONSULTANTS
S.R.L.

TRUMAN CONSULTANTS

8 M 2011
06024

24.08.2011 S.C. ALEVIA S.R.L. Alevia Complex de slăbit

9 M 2011
06191

02.09.2011 S.C. MARCVAL S.R.L. MARCVAL

10 M 2011
06209

05.09.2011 CEPOI LUCIAN RADU SP DC Şcoală Postliceală Dimitrie
Cantemir

11 M 2011
06225

01.09.2011 S.C. BERMAS S.A. SUCEAVA Clasic Bere blondă
pasteurizată

12 M 2011
06226

01.09.2011 S.C. BERMAS S.A. BERMAS Bere blondă pasteurizată

13 M 2011
06227

01.09.2011 S.C. BERMAS S.A. SOLCA Bere blondă pasteurizată

14 M 2011
06228

01.09.2011 S.C. BERMAS S.A. CĂLIMANI Bere blondă pasteurizată

15 M 2011
06229

01.09.2011 S.C. BOROMIR IND S.R.L. Boromir Cozonac de Acasă Cu nuci,
stafide, bucăţi de portocală şi urări
pentru cei dragi:

16 M 2011
06230

01.09.2011 SIGNUM AGRO CONSULTING
S.R.L.

VERDONA mai verde, mai proaspat
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17 M 2011
06232

01.09.2011 S.C. FLEXTEAM S.R.L. fo fashion outlet

18 M 2011
06233

01.09.2011 BE IGLOO ROM S.R.L. BE IGLOO PR

19 M 2011
06234

01.09.2011 S.C. TODAY ADVERTISING
S.R.L.

NOVEL

20 M 2011
06235

01.09.2011 S.C. TOP LINE EUROPA S.R.L. TOP LINE COSMETICS

21 M 2011
06236

01.09.2011 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. HEIDI CHOCOWORLD

22 M 2011
06237

01.09.2011 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

RETEAUA PRIVATA DE
SANATATE

23 M 2011
06238

01.09.2011 HANUSEAC TUDOREL
BENIAMIN

DELISSIMA SIMIGERIE

24 M 2011
06239

01.09.2011 CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. CRIS-TIM Vitality

25 M 2011
06240

01.09.2011 S.C. HOTNEWS.RO S.R.L.
S.C. REFERENCE MEDIA
S.R.L.

StyleReport.ro The Best Things in
Life

26 M 2011
06241

01.09.2011 S.C. MEDIOLANUM INVEST
S.R.L.

P pauli celebrate your success!

27 M 2011
06242

01.09.2011 S.C. SHOPPING CENTER
HOLDING S.R.L.

ORADEA SHOPPING CITY fun for
you

28 M 2011
06243

01.09.2011 LUPU VICTOR ...samanta de aur...

29 M 2011
06244

01.09.2011 LUPU VICTOR ...papagalul de aur...

30 M 2011
06245

01.09.2011 LUPU VICTOR ...floarea de aur...

31 M 2011
06246

01.09.2011 S.C. SEYTOUR S.R.L. SEYTOUR MEDICAL TOURISM

32 M 2011
06247

01.09.2011 S.C. SEYTOUR S.R.L. seytour international corporation

33 M 2011
06248

02.09.2011 S.C. EVE GARANT S.R.L. G GARANT

34 M 2011
06249

02.09.2011 S.C. NORDIC IMPORT EXPORT
CO S.R.L.

Meniu Tradiţional

35 M 2011
06250

02.09.2011 ŢUŢU MARIUS CĂTĂLIN PIRIFAN
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36 M 2011
06251

02.09.2011 ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ LEOTEC

37 M 2011
06252

02.09.2011 S.C. PERFECT
COMMUNICATION S.R.L.

THE EXPAT CARD

38 M 2011
06253

02.09.2011 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. FROGGY FROG

39 M 2011
06254

02.09.2011 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. MY LITTLE FROGGY

40 M 2011
06255

02.09.2011 S.C. SAB RADAUTI S.A. SAB SOLCA FONDATA 1810

41 M 2011
06256

02.09.2011 S.C. IGRI CONSULTING S.R.L. phgarden.ro

42 M 2011
06257

02.09.2011 S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS
CENTER S.R.L.

anvelope abc Contează cum rulează!

43 M 2011
06258

02.09.2011 S.C. CAFE IBERICA S.R.L. CITY GRILL ORGANIC

44 M 2011
06259

02.09.2011 S.C. BALNIS BRADESTI S.R.L. BALNIŞ

45 M 2011
06260

02.09.2011 MEGA DISPOSABLES S.A. DAILIES

46 M 2011
06261

02.09.2011 S.C. TURAIO INVEST S.R.L. BISTRO Pastis MEDITERANEAN

47 M 2011
06262

02.09.2011 S.C. GRUPUL EDITORIAL ART
S.R.L.

CLUBUL MATEMATICIENILOR

48 M 2011
06264

05.09.2011 S.C. SIMAR S.A. Metrologie din 1955

49 M 2011
06265

05.09.2011 EREMIA MARIA DANIELA BOMBOANE GEORGE ENESCU.
Dana Eremia

50 M 2011
06266

05.09.2011 S.C. PLAZA HOTELS S.R.L. WEST PLAZA HOTEL

51 M 2011
06267

05.09.2011 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY
S.A.,cu titlul distinctiv CHIPITA
S.A.

52 M 2011
06268

05.09.2011 CHIPITA INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL COMPANY
S.A.,cu titlul distinctiv CHIPITA
S.A.

53 M 2011
06269

05.09.2011 S.C. SPRINT MEDIA CENTER
S.R.L.

CHITILA FILM FEST
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54 M 2011
06270

05.09.2011 MUNICIPIUL SALONTA Toldi on-line

55 M 2011
06271

05.09.2011 RECKITT AND COLMAN (
OVERSEAS) LIMITED

Misiune pentru Sănătate

56 M 2011
06272

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. SUPER AIR

57 M 2011
06273

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. INDUCORD

58 M 2011
06274

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. NUTRIX

59 M 2011
06275

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. ARIACORD

60 M 2011
06276

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. BETONCORD

61 M 2011
06277

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. SPRAYFIRE

62 M 2011
06278

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. TRICOTECH

63 M 2011
06279

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. TURBOCORD

64 M 2011
06280

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. POLYFORM

65 M 2011
06281

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. LAVAFORM

66 M 2011
06282

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. VAPORCORD

67 M 2011
06283

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. CARBOCORD

68 M 2011
06284

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. NIPLAFLEX

69 M 2011
06285

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. CAVOCORD

70 M 2011
06286

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. ARIAFORM

71 M 2011
06287

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. TURBOFLEX

72 M 2011
06288

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. TAMBURI

73 M 2011
06289

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. SILOCORD
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74 M 2011
06290

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. INDUFORM

75 M 2011
06291

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. PYROFLAT

76 M 2011
06292

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. SILOFLAT

77 M 2011
06293

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. AGRIFLAT

78 M 2011
06294

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. HEDUFLEX

79 M 2011
06295

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. POLYFLEX

80 M 2011
06296

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. NAFTREX

81 M 2011
06297

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. MILKCORD

82 M 2011
06298

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. CARBOFLAT

83 M 2011
06299

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. TUBIMAR

84 M 2011
06300

05.09.2011 S.C. BAGGERMAN BV S.R.L. SOLVOFORM

85 M 2011
06301

05.09.2011 HRISCU MARIAN CRESPY SHAORMA

86 M 2011
06303

05.09.2011 HRISCU MARIAN PIZZA KEBAP

87 M 2011
06304

05.09.2011 S.C. ELITE SECURITY
SPECIAL S.R.L.

ELITE SPECIAL SECURITY

88 M 2011
06305

05.09.2011 S.C. BERMO GROUP S.A. APARTAMENTE PREMIUM

89 M 2011
06306

05.09.2011 S.C. ALEEA MEDIA S.R.L. am aleea media media planning &
buying

90 M 2011
06307

05.09.2011 ASTRAZENECA UK LIMITED TAPLEO

91 M 2011
06308

05.09.2011 S.C. FAIRSOLVE WORLDWIDE
S.R.L.

FAIRSOLVE

92 M 2011
06309

05.09.2011 S.C. LA VIE S.R.L. Crama Basilescu GOLEM

93 M 2011
06310

05.09.2011 S.C. DUO MANAGEMENT
CONSTRUCT S.R.L.

KARISMA
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94 M 2011
06311

05.09.2011 NEGURICI GHEORGHE
CRISTIAN

EXCLUSIVE RESIDENCE

95 M 2011
06312

05.09.2011 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. LATE NIGHT SHOW

96 M 2011
06313

05.09.2011 S.C. PARTNER PROTECT
SECURITY S.R.L.

PARTNER PROTECT SECURITY

97 M 2011
06314

05.09.2011 S.C. AFFAIR INVEST S.R.L. proVisual pentru lumina ochilor tai

98 M 2011
06315

05.09.2011 PIPEREA GHEORGHE De Singureni

99 M 2011
06316

05.09.2011 SERBU NICOLAE FD 1 Formula Drift One
CHAMPIONSHIP

100 M 2011
06317

05.09.2011 SERBU NICOLAE FD 1 Formula Drag One
CHAMPIONSHIP

101 M 2011
06318

06.09.2011 BUCIUMAC MARIUS Trader-Romania

102 M 2011
06319

06.09.2011 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

GASESTE-MI FAMILIA

103 M 2011
06320

06.09.2011 CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

FAMILY FILM

104 M 2011
06321

06.09.2011 S.C. TOPI IMPORT EXPORT
S.R.L.

EUgenius cremă între biscuiţi

105 M 2011
06322

06.09.2011 S.C. TOPI IMPORT EXPORT
S.R.L.

CREMĂ ÎNTRE BISCUIŢI

106 M 2011
06323

06.09.2011 S.C. PEOPLE & ASSETS
SECURITY S.R.L.

PAS Peopple & Assets SECURITY

107 M 2011
06324

06.09.2011 ALPHA BANK ROMANIA S.A. Alpha Eurobank

108 M 2011
06325

07.09.2011 S.C. SEA BELL TRADING S.R.L. VERO GUSTO

109 M 2011
06326

06.09.2011 S.C. DINO DESIGS
CONSTRUCT S.R.L.

Little doctors SPA

110 M 2011
06327

06.09.2011 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

SAVANA ANTICO

111 M 2011
06328

06.09.2011 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.

SAVANA SIDEF

112 M 2011
06329

06.09.2011 S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L. Vest Trans Rail
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113 M 2011
06330

06.09.2011 S.C. PRISACA TRANSILVANA
S.R.L.

PRISACA TRANSILVANA

114 M 2011
06331

06.09.2011 S.C. PRISACA TRANSILVANA
S.R.L.

PIATA DE MIERE

115 M 2011
06332

07.09.2011 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Dolcini

116 M 2011
06333

07.09.2011 S.C. ROMEXPO S.A. KIDEX Cel mai vesel targ pentru tine
si copilul tau

117 M 2011
06334

07.09.2011 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

F Pod, podul lui Fintescu

118 M 2011
06335

07.09.2011 S.C. FREDS SWIM
DISTRIBUTION S.R.L.

OMIDY

119 M 2011
06336

07.09.2011 S.C. SBS BROADCASTING
MEDIA S.R.L.

Romania's Airplay Chart

120 M 2011
06337

07.09.2011 S.C. BABEL
COMMUNICATIONS S.R.L.

RITMUL CASEI TALE

121 M 2011
06338

07.09.2011 S.C. MARATHON
DISTRIBUTION GROUP S.R.L.

dospita bavareză

122 M 2011
06339

07.09.2011 S.C. MARATHON
DISTRIBUTION GROUP S.R.L.

îndesata

123 M 2011
06340

07.09.2011 S.C. CILDRO PLYWOOD S.R.L. Cildro PlyWood

124 M 2011
06342

07.09.2011 JAPAN TOBACCO INC. EXCESS

125 M 2011
06343

07.09.2011 S.C. URSUS BREWERIES S.A. CIUCAŞ - BEREA FAVORITĂ A
NATURII

126 M 2011
06344

07.09.2011 S.C. URSUS BREWERIES S.A. CIUCAŞ - INGREDIENTE
NATURALE PURE

127 M 2011
06345

07.09.2011 NOVARTIS AG MEGAXIBIN

128 M 2011
06346

07.09.2011 S.C. TORA SECURITY
SYSTEMS S.R.L.

FakeFashion

129 M 2011
06347

07.09.2011 S.C. INAD GENERAL GROUP
S.R.L.

DECORIX

130 M 2011
06348

07.09.2011 STATICA PENELOPA
STATICA MIHAI

STANDARD OCUPATIONAL
Ocupatia: Magician, Iluzionist,
Prestidigitator
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131 M 2011
06349

07.09.2011 S.C. SILVA FLOR S.R.L. CASTEL

132 M 2011
06350

07.09.2011 ASOCIATIA CENTRUL
CRESTIN CLUJ

Life fm

133 M 2011
06351

07.09.2011 S.C. BSA FUNGROUP S.R.L. BSA FUN GROUP The best things in
town! Enjoy it!

134 M 2011
06352

07.09.2011 FILIPCIUC NICOLETA Ninotto

135 M 2011
06353

07.09.2011 LEAUA & ASOCIATII
SOCIETATE CIVILA
PROFESIONALA

Leaua & Asociaţii

136 M 2011
06354

07.09.2011 GALL NELSON EMANUEL Oxigen

137 M 2011
06355

07.09.2011 S.C. BALBET BRADESTI S.A. BALBET

138 M 2011
06356

07.09.2011 S.C. MARIFLOR PRODCOM
S.R.L.

Frăgezescu de Ardeal

139 M 2011
06357

07.09.2011 S.C. MEGASUPERMIN S.R.L. MEGASUPERMIN

140 M 2011
06358

07.09.2011 S.C. MEGASUPERMIN S.R.L. GLICOSTABIL

141 M 2011
06361

07.09.2011 RAINBOW PLAY SYSTEMS,
INC. (A MINNESOTA
CORPORATION)

RAINBOW

142 M 2011
06362

07.09.2011 RAINBOW PLAY SYSTEMS,
INC. (A MINNESOTA
CORPORATION)

RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC.
FINE RESIDENTIAL PLAY
EQUIPMENT

143 M 2011
06363

07.09.2011 S.C. DEDEMAN S.R.L. PAXTON

144 M 2011
06364

07.09.2011 BOMPA DAN MARIUS LAHOT

145 M 2011
06365

07.09.2011 CADARU DAN EUGEN ŞTIINŢA REPOVESTITĂ

146 M 2011
06366

07.09.2011 CADARU DAN EUGEN SCIENCE RETOLD
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(210) M 2011 04670
(151) 02.09.2011
(732) S.C. SANLACTA S.A., str. Principală

nr. 1, judeţul Mureş, 547565,
SÂNTANA DE MUREŞ ROMANIA

(540)

Sanlacta puritatea laptelui zi de zi

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
294 C)

  
(531) Clasificare Viena:011524; 260201;

270511; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04672
(151) 02.09.2011
(732) S.C. SANLACTA S.A., str.

Principal| nr. 1, judeÛul MureÕ,
547565, SÂNTANA DE MUREÔ
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru
(pantone 294 C), galben, maro

  
(531) Clasificare Viena:030402; 030425;

040515; 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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr.9/2011/36

(210) M 2011 04671
(151) 02.09.2011
(732) S.C. SANLACTA S.A., str. Principală

nr. 1, judeţul Mureş, 547565,
SÂNTANA DE MUREŞ ROMANIA

(540)

SANLACTA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05278
(151) 05.09.2011
(732) S.C. REVERTO S.R.L., Str.

Primăverii nr. 8, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

REVERTO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Săpunuri; detergenţi şi produse de
întreţinere pentru corp şi faţă; produse pentru
îngrijirea corpului şi feţei, unturi pentru corp,
creme de faţă, balsamuri de buze, luciu de
buze, parfumuri, uleiuri de corp şi faţă,
exfoliante, creme pentru bebeluşi şi mămici.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05944
(151) 01.09.2011
(732) S.C.  SECURITY GUARD

EXPLOZIV S.R.L., Str. 29, nr. 14,
judeţul Mehedinţi, 227445, ŞIMIAN
ROMANIA 

(540)

SECURITY GUARD EXPLOZIV

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

  
(531) Clasificare Viena:010125; 240107;

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

clase:
39 Servicii de transport securizat.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale; servicii oferite de jurişti unor
persoane şi grupuri de persoane, organizaţii
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sau întreprinderi; servicii de investigaţii şi
supraveghere referitoare la siguranţa
persoanelor şi a colectivităţilor; servicii oferite
unor persoane pentru evenimente sociale, de
exemplu: servicii de escortă, agenţii
matrimoniale, servicii funerare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05971
(151) 02.09.2011
(732) U N I T A T E A  E X E C U T I V A

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

(540)

FORwiki bee a visionary

(591) Culori revendicate:maro (pantone
4705C), negru, gri (pantone process
black C)

  
(531) Clasificare Viena:160125; 270515;

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

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 05972
(151) 07.09.2011
(732) S.C. TRUMAN CONSULTANTS

S.R.L., Str. Popăuţi nr. 2-4, parter,
biroul 1, judeţul Iaşi, 700547, IAŞI
ROMANIA 

(540)

TRUMAN CONSULTANTS

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260503; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06024
(151) 24.08.2011
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI ROMANIA 

(540)

Alevia Complex de slăbit

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare pe bază de extracte
de plante (de uz medical).
30 Suplimente alimentare pe bază de extracte
de plante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06191
(151) 02.09.2011
(732) S.C. MARCVAL S.R.L., Str.

Bradului nr. 43, Judeţul Bihor,
410103, ORADEA ROMANIA 

(540)

MARCVAL

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:030114; 270502;

270503; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06209
(151) 05.09.2011
(732) CEPOI LUCIAN RADU, Str.

Busuiocului nr. 4, ap. 31, jud. Mureş,
, TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

SP DC Şcoală Postliceală Dimitrie
Cantemir

(591) Culori revendicate:turcoaz, galben,
alb

(531) Clasificare Viena:011108; 011725;
090110; 200701; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06225
(151) 01.09.2011
(732) S.C. BERMAS S.A., Str. Humorului,

nr. 61, Sat Şcheia, judeţul Suceava,
727525, COMUNA ŞCHEIA
ROMANIA 

(540)

SUCEAVA Clasic Bere blondă
pasteurizată
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  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

32 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.
39 Transport şi îmbuteliere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06226
(151) 01.09.2011
(732) S.C. BERMAS S.A., Str. Humorului,

nr. 61, Sat Şcheia, judeţul Suceava,
727525, COMUNA ŞCHEIA
ROMANIA 

(540)

BERMAS Bere blondă pasteurizată
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 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.
39 Transport şi îmbuteliere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06227
(151) 01.09.2011
(732) S.C. BERMAS S.A., Str. Humorului,

nr. 61, Sat Şcheia, judeţul Suceava,
727525, COMUNA ŞCHEIA
ROMANIA 

(540)

SOLCA Bere blondă pasteurizată

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

32 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.
39 Transport şi îmbuteliere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06228
(151) 01.09.2011
(732) S.C. BERMAS S.A., Str. Humorului,

nr. 61, Sat Şcheia, judeţul Suceava,
727525, COMUNA ŞCHEIA
ROMANIA 

(540)

CĂLIMANI Bere blondă pasteurizată

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 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.
39 Transport şi îmbuteliere.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06235
(151) 01.09.2011
(732) S.C. TOP LINE EUROPA S.R.L.,

B-dul Regina Maria nr. 14, et. 5,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TOP LINE COSMETICS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare, şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06236
(151) 01.09.2011
(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

(591) Culori revendicate:auriu, maro
  
(531) Clasificare Viena:050520; 270502;

270503; 270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06229
(151) 01.09.2011
(732) S.C. BOROMIR IND S.R.L., Str.

Târgului nr. 2, Jud. Vâlcea, 240485,
RAMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Boromir Cozonac de Acasă Cu nuci,
stafide, bucăţi de portocală şi urări pentru
cei dragi:

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

  
(531) Clasificare Viena:050706; 050710;

050711; 250119; 260118; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ambalaj.

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, specialităţi de panificaţie,
pâine, produse de panificaţie, 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; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29, 30 şi 31 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; import-export.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
42 Crearea şi menţinerea site.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06240
(151) 01.09.2011
(732) S.C. HOTNEWS.RO S.R.L., Calea

Victoriei nr. 21-23, et. 4, camera 41,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S.C. REFERENCE MEDIA S.R.L.,
Calea Crângaşi nr. 48, bl. 7, sc. 2, et.
6, ap. 62, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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StyleReport.ro The Best Things in Life

(591) Culori revendicate:negru, roşu

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă (salvare)
şi didactice; aparate şi instrumente pentru
conducerea (transportul), distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda şi controlul electricităţii; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor sau imaginilor;
suporturi de înregistrare magnetice, discuri
acustice; distribuitoare automate şi mecanisme
pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; publicaţii electronice care pot fi
descărcate.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee;
publicaţii; buletine informative.
35 Publicitate; publicitate on line; updatarea
materialelor publicitare; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; compilarea, sistematizarea şi
updatarea informaţiilor în baze de date de
computer; servicii de web log; furnizarea de

informaţii on line din serviciile menţionate in
aceasta clasa.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; furnizarea de
informaţii on line din domeniulserviciilor
menţionate în această clasă.
38 Telecomunicaţii; (servicii de) agenţie de
ştiri.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizarea on line de
publicaţii electronice carenu pot fi descărcate;
publicarea on line de ziare şi cărţi electronice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii deanaliză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
furnizarea de informaţii on line în domeniul
IT (Information Technology) şi computere.
45 Servicii juridice; furnizarea de informaţii
on line din domeniul juridic.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06237
(151) 01.09.2011
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39A. sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
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RETEAUA PRIVATA DE SANATATE

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:241317; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducererea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06241
(151) 01.09.2011
(732) S.C. MEDIOLANUM INVEST

S.R.L., Calea Moşilor nr. 225, bl.
33-35, sc. 1, et. 7, ap. 26, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

P pauli celebrate your success!

 (531) Clasificare Viena:270501; 270514;
270521;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06230
(151) 01.09.2011
(732) SIGNUM AGRO CONSULTING

S.R.L., Str. Oituz nr. 44R, jud. Ilfov,
, POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

(540)

VERDONA mai verde, mai proaspat

(591) Culori revendicate:verde, verde închis

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050315;

270507; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06238
(151) 01.09.2011
(732) H A N U S E A C  T U D O R E L

BENIAMIN, Str. Aurel Vlaicu 38/85,
Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

DELISSIMA SIMIGERIE

(591) Culori revendicate:negru, crem, maro

  
(531) Clasificare Viena:270524; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06239
(151) 01.09.2011
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,

Bdul. Bucureştii Noi nr. 140, sector 1,
012367, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

CRIS-TIM Vitality
  
(531) Clasificare Viena:090110; 270511;  
(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
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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, 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06244
(151) 01.09.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

Juverdeanu nr. 85, sector 2, 023103,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

...papagalul de aur...

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile,
inclusiv seminţe prăjite, sărate sau nesărate,
de floarea soarelui şi/sau dovleac, alune
prăjite, fistic şi alte produse cuprinse în clasa
produselor nuts; fructe şi legume confiate,

extracte de fructe şi legume. 
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea; făină şi preparate de cereale inclusiv
expandate sau extrudate, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri, condimente; mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, plante
oleaginoase şi cereale necuprinse în alte clase;
fructe şi legume proaspete; seminţe de plante,
flori naturale; hrană pentru animale, malţ,
inclusiv seminţe de floarea soarelui, dovleac,
alune, arahide, fistic, nuci, migdale şi alte
produse cuprinse în gama produselor nuts.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29,30,31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le cumpere şi consume în mod comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06232
(151) 01.09.2011
(732) S.C. FLEXTEAM S.R.L., Piaţa 1

Decembrie nr. 2, jud. Bihor, 410068,
ORADEA ROMANIA 

(540)

fo fashion outlet
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(531) Clasificare Viena:260118; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06242
(151) 01.09.2011
(732) S.C. SHOPPING CENTER

HOLDING S.R.L., Str. Radu
Captariu nr. 18, et. 3, ap. 4, sector 2,
020315, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORADEA SHOPPING CITY fun for you

(591) Culori revendicate:roşu corai, gri

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260408;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06245
(151) 01.09.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

Juverdeanu nr. 85, sector 2, 023103,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

...floarea de aur...
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile,
inclusiv seminţe prăjite, sărate sau nesărate,
de floarea soarelui şi/sau dovleac, alune
prăjite, fistic şi alte produse cuprinse în clasa
produselor nuts; fructe şi legume confiate,
extracte de fructe şi legume. 
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea; făină şi preparate de cereale inclusiv
expandate sau extrudate, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente; mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, plante
oleaginoase şi cereale necuprinse în alte clase;
fructe şi legume proaspete; seminţe de plante,
flori naturale; hrană pentru animale, malţ,
inclusiv seminţe de floarea soarelui, dovleac,
alune, arahide, fistic, nuci, migdale şi alte
produse cuprinse în gama produselor nuts.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29,30,31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le cumpere şi consume în mod comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06243
(151) 01.09.2011
(732) LUPU VICTOR, Str. Cpt.

Juverdeanu nr. 85, sector 2, 023103,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

...samanta de aur...

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe conservate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile,
inclusiv seminţe prăjite, sărate sau nesărate,
de floarea soarelui şi/sau dovleac, alune
prăjite, fistic şi alte produse cuprinse în clasa
produselor nuts; fructe şi legume confiate,
extracte de fructe şi legume. 
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea; făină şi preparate de cereale inclusiv
expandate sau extrudate, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri, condimente; mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, plante
oleaginoase şi cereale necuprinse în alte clase;
fructe şi legume proaspete; seminţe de plante,
flori naturale; hrană pentru animale, malţ,
inclusiv seminţe de floarea soarelui, dovleac,
alune, arahide, fistic, nuci, migdale şi alte
produse cuprinse în gama produselor nuts.
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 29, 30, 31 (cu excepţia

transportului lor) permiţând consumatorilor să
le cumpere şi consume în mod comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06233
(151) 01.09.2011
(732) BE IGLOO ROM S.R.L., Str. Maria

Rosetti nr. 6, parter, biroul nr. 4,
sector 2, 020485, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BE IGLOO PR

(591) Culori revendicate:grena

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06246
(151) 01.09.2011
(732) S.C. SEYTOUR S.R.L., Str. Nicolae

Bălcescu nr. 15, bl. 12, sc. C, ap. 1,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

SEYTOUR MEDICAL TOURISM

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

  
(531) Clasificare Viena:010501; 180503;

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

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; servicii
oferite de o agenţie de turismcuprinse în
această clasă; servicii de transport, asistenţă
turistică, rezervare şi emitere de bilete avion
(ticketing), şi de tren, rezervare locuri de
călătorie , toate acestea în scop medical.
43 Restaurante şi cazare temporară; agenţii de
cazare; servicii hoteliere; rezervări şi
închirieri spaţii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06234
(151) 01.09.2011
(732) S.C. TODAY ADVERTISING

S.R.L., Str. Radu Vodă nr. 16A, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

NOVEL

(591) Culori revendicate:roÕu, verde,
galben, violet, portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06247
(151) 01.09.2011
(732) S.C. SEYTOUR S.R.L., Str. Nicolae

Bălcescu nr. 15, bl. 12, sc. C, ap. 1,
judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

seytour international corporation

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:200701; 260201;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; publicitate on-line într-o reţea
computerizată; managementul afacerilor
hoteliere, import-export, participarea la târguri
şi expoziţii în scop publicitar şi comercial,
toate acestea referitoare la serviciile acceptate
pentru protecţie in clasele 39, 41, 43
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii, excursii,
croaziere; servicii oferite de o agenţie de

turism cuprinse în această clasă; servicii de
transport, asistenţă turistică, rezervare şi
emitere de bilete avion (ticketing), şi de tren,
rezervare locuri de călătorie.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară; agenţii de
cazare; servicii hoteliere; rezervări şi
închirieri spaţii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06248
(151) 02.09.2011
(732) S.C. EVE GARANT S.R.L., Str.

Numa Pompiliu nr. 34, Judeţul
Mehedinţi, , DROBETA TURNU
SEVERIN ROMANIA 

(740) ING. NICOLAE SPRINCEANU
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Str. Gheorghe
Ionescu Sişeşti nr. 96, bl. E 2, sc. 1,
ap. 8, Jud. Mehedinţi DROBETA
TURNU SEVERIN

(540)

G GARANT

(591) Culori revendicate:bleu pastel
(pantone 7542 C), turcpoaz închis
( pantone 444 C), verde închis
(pantone 446 C)

  
(531) Clasificare Viena:260304; 270521;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
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din aceste materiale sau placate cu acestea,
giuvaergerie, bijuterii, pietrepreţioase;
ceasornicărie şi instrumente de măsurare a
timpului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Afaceri financiare; afaceri monetare.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06257
(151) 02.09.2011
(732) S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS

CENTER S.R.L., Şos. Bucureşti nr.
50B, jud. Ilfov, , CIOROGÂRLA
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)

anvelope abc Contează cum rulează!

  
(531) Clasificare Viena:180121; 260118;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 4 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
întreţinere, spălare şi reparaţii automobile.

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
servicii de ITP (inspecţie tehnică periodică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06249
(151) 02.09.2011
(732) S.C. NORDIC IMPORT EXPORT

CO S.R.L., Calea Vitan nr. 240 A,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Meniu Tradiţional

(591) Culori revendicate:alb, bordo

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

clase:
29 Mezeluri, pateuri şi conserve din carne,
peste, păsări, vânat, caşcaval şi brânzeturi,
conserve din fructe şi legume, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, uleiuri comestibile,
măsline.
30 Sosuri (ketchup, muştar, maioneză, sos
usturoi), condimente, mirodenii, oţet preparate
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făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06254
(151) 02.09.2011
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

MY LITTLE FROGGY

  
(531) Clasificare Viena:031112; 031124;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06258
(151) 02.09.2011
(732) S.C. CAFE IBERICA S.R.L., Bdul

Pache Protopopescu nr. 51, parter,
sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

CITY GRILL ORGANIC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06251
(151) 02.09.2011
(732) ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ,

Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8, sc.
2, et. 2, ap. 39, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LEOTEC
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţifice,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
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reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare magnetici, discuri
acustice; automate de vânzare şi mecanise
pentru aparate care funcţionează cu fise; case
de marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06255
(151) 02.09.2011
(732) S.C. SAB RADAUTI S.A., Calea

Cernăuţi nr. 47, Jud Suceava, 725400,
RĂDĂUŢI ROMANIA 

(540)

SAB SOLCA FONDATA 1810

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

  
(531) Clasificare Viena:240115; 270502;

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

clase:

32 Bere. 
33 Băuturi alcoolice.
35 Publicitate şi reclamă, afaceri comerciale,
lucrări de birou. 
39 Transport; distribuţie, depozitare şi
îmbuteliere, organizarea călătoriilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06256
(151) 02.09.2011
(732) S.C. IGRI CONSULTING S.R.L.,

Str. Cerna nr. 12, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

phgarden.ro

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:031309; 050311;

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

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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38 Telecomunicaţii.
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 06259
(151) 02.09.2011
(732) S.C. BALNIS BRADESTI S.R.L.,

Sat Brădeşti nr. 197/A, camera 2, jud.
Harghita, , COMUNA BRĂDEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BALNIŞ

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:070124; 071520;

270502; 290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06250
(151) 02.09.2011
(732) ŢUŢU MARIUS CĂTĂLIN, Str.

Mişca Petre nr. 3, bl. M17, sc. 2, et. 7,
ap. 100, sector 5, RO, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PIRIFAN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse alimentare de regim şi dietetice;
produse alimentare cu conţinut redus de
calorii şi hidraţi de carbon folosite în scopuri
dietetice; ceaiuri şi ceaiuri de plante folosite
ca ceaiuri medicinale şi în cure de slăbire.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; compoturi; ouă, lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile; migdale, caju,
fistic, alune de pădure, arahide, arahide în
coajă, seminţe de floarea soarelui şi seminţe
de dovleac preparate, miez de seminţe de
floarea soarelui şi de seminţe de dovleac
preparate, boabe porumb pentru popcorn,
preparate din fructe constând din fructe
condensate sau concentrate de fructe, pectină
de fructe sau alţi lianţi folosiţi la prepararea de
deserturi din frişcă, deserturi din brânză dulce
de vacă, budinci din cremă de migdale,
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iaurturi şi budinci din lapte; deserturi gata
preparate cuprinzând budinci din cremă de
migdale, iaurturi, creme din fructe; deserturi
din brânză dulce de vacă, deserturi din frişca
şi budinci din lapte prezentate în formă lichidă
sau semiconsistentă ori în ambalaje combinate
cu adaos de praf pentru sosuri sau sosuri gata
preparate; prafuri alimentare cu conţinut de
arome, de agenţi de aglutinare şi îndulcire
pentru prepararea de deserturi folosind brânză
dulce de vacă, ingrediente pentru prăjituri şi
tarte, în special de jeleuri pentru tarte,
adjuvanţi pentru tarte, agenţi de întărire pentru
umpluturi de tarte, amestecuri pentru
prepararea aluatului şi umpluturi, agenţi
pentru acoperirea corpului tartelor; prafuri
pentru budinci din cremă de migdale, prafuri
pentru budinci din cremă de migdale cu frişcă,
prafuri pentru deserturi din frişcă, prafuri
pentru deserturi din jeleu, jeleuri pentru tarte,
prafuri pentru frişca de tarte, prafuri pentru
sosuri inclusiv sosuri pentru salate şi
maioneză; prafuri pentru supe (dulci şi
condimentate), produse similare cu prafurile
pentru budinci din cremă de migdale şi
folosite la prepararea budincilor din cremă de
migdale, deserturi pe bază de creme, deserturi
pe bază de frişcă bătută, deserturi pe bază de
jeleuri, preparate reci combinate cu fructe şi
dulciuri pe bază de cremă de migdale; miez de
nucă, arahide, miez de fruct de palmier, miez
de fistic, migdale şi miez de fruct de acaju şi
soia, toate prăjite sau rumenite sau acoperite
cu învelişuri aromatizate; ciocolată sau zahăr
sau alte produse comestibile; cartofi prăjiţi
crocanţi, cartofi pai, fulgi de cartofi folosiţi în
alimentaţie, chips (prăjiţi, copţi sau necopţi),
găluşti din cartofi; prafuri pentru prepararea
de găluşti din cartofi precum şi a altor produse
alimentare pe bază de cartofi; produse
alimentare ambalate şi destinate consumului
imediat, prezentate sub formă de preparate,
semipreparate sau produse congelate constând

din carne, peşte şi carne de pasăre cu adaos de
legume, paste făinoase şi ingrediente, sosuri şi
cartofi; adaosuri pentru plăcinte sau pateuri cu
brânză preparate pe bază de agenţi vegetali de
aglutinare şi gelatinizare cu sau fără adaos de
condimente şi coloranţi; agenţi de gelatinizare
de uz alimentar; gelatină comestibilă;
bicarbonat de sodiu de uz gospodăresc; uleiuri
de copt; spray-uri pentru vase de copt şi
preparate pe bază de grăsimi comestibile
fluide şi emulgatori; fructe congelate; legume
congelate; peşte congelat; găluşti din cartofi
congelate; cartofi pai congelaţi; frişcă şi frişcă
nebătută şi frişcă gata preparată pentru
consum toate cu sau fără adaos de ierburi
aromatizate; creme pe bază de zahăr invertit;
brânză grasă; produse de uns pe pâine, gemuri
şi dulceţuri, iaurt cu sau fără adaos de fructe
sau arome; zahăr gelatinat; gelatină praf;
pectine; produse alimentare pe bază de fructe
deshidratate cu sau fără adaos de coajă de
lămâie şi portocală.
30 Cafea, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă,
amestecuri pentru prăjituri; amestecuri
semifinisate pentru aluaturi (cărora trebuie să
li se adauge ouă cu sau fără lapte); zahăr sau
înlocuitori de zahăr; ingrediente, amestecuri
de ingrediente, sare cu adaos de ingrediente şi
ingrediente în formă solidă şi lichidă, ierburi
aromatizate şi amestecuri de ierburi
aromatizate folosite drept condimente la
prepararea mâncărurilor; prăjituri, produse de
patiserie şi cofetărie; ciocolată, produse din
ciocolată şi dulciuri, ciocolată cu conţinut de
fructe şi nuci sau folosită ca glazură; ciocolată
combinată cu alte produse comestibile sau
folosită ca glazură, floricele; fulgi de porumb;
aperitive preparate din amidon din cereale şi
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făină cu sau fără adaos de proteine de origine
animală sau alte produse leguminoase; pastă
de nucă, pastă de nucă de uns pe pâine;
produse alimentare de uns pe pâine şi
preparate pe bază de grăsimi vegetale, zahăr,
miere, produse lactate, sirop de amidon, nuga,
fructe, extract de fructe cu conţinut de nuci
întregi, fragmentate sau măcinate, arahide,
soia, cacao, extract de cacao, vitamine,
lecitină, porumb şi diverse adaosuri
aromatizate sau o combinaţie cu unul sau mai
multe din ingredientele enumerate mai sus;
prăjituri, produse de patiserie şi cofetărie,
prafuri pentru prepararea găluştilor de cartofi,
biscuiţilor şi altor produse alimentare; produse
alimentare preparate din cereale gătite sau
prelucrate, produse pe bază de cereale şi
prezentate în formă de batoane în amestec cu
alte produse cu conţinut de zahăr, miere,
cacao, fructe, ciocolată şi nuci ca adaos sau în
combinaţie cu un adaos din unul sau mai
multe din ingredientele enumerate mai sus;
produse alimentare pe bază de cereale în
amestec cu fructe deshidratate; musli; sosuri,
amestecuri pentru sosuri inclusiv sosuri pentru
salate, condimente pentru supe, aromatizaţi
pentru supe, garnituri decorative pentru supe
toate în formă deshidratată, conservată sau
congelată; sosuri şi amestecuri pentru
prepararea de sosuri inclusiv sosuri pentru
salate, prafuri pentru prepararea de sosuri
inclusiv sosuri pentru salate, praf de copt,
drojdie, agenţi de gelatinizare şi aglutinare,
arome pentru prăjituri, agenţi de întărire
pentru frişcă bătută, îngheţată, prafuri pentru
prepararea îngheţatei, miere, zahăr, zahăr
vanilinat, zahăr invertit, creme, ceai, pizza.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ,
fructe proaspete, nuci, fructe cu sâmburi, nuci
cu miez, arahide, miez de fructe de palmier,

miez de fistic, migdale, miez de fructe de
acaju şi boabe de soia.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-exoprt, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale, sărare şi prăjire
migdale, caju, fistic, alune de pădure, arahide,
arahide în coajă, seminţe de floarea soarelui şi
seminţe de dovleac, miez de seminţe de
floarea soarelui şi miez de seminţe de dovleac,
boabe porumb pentru popcorn.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06252
(151) 02.09.2011
(732) S . C .  P E R F E C T

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Doamna Ghica nr. 1, bl. 1, sc. 3, ap.
118, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

THE EXPAT CARD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06260
(151) 02.09.2011
(732) MEGA DISPOSABLES S.A., 148

Dekelias Street, 136 78, AHARNES
GRECIA 

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

(540)

DAILIES
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şerveţele umede.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06261
(151) 02.09.2011
(732) S.C. TURAIO INVEST S.R.L., Str.

Barbu Văcărescu nr. 51, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BISTRO Pastis MEDITERANEAN

(531) Clasificare Viena:050320; 051301;
270502; 270508;  

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

43 Restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06253
(151) 02.09.2011
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

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

(540)

FROGGY FROG

  
(531) Clasificare Viena:031112; 031124;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06262
(151) 02.09.2011
(732) S.C. GRUPUL EDITORIAL ART

S.R.L., Splaiul Independenţei nr.
315-317-319, OB LD 18, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLUBUL MATEMATICIENILOR
  
(531) Clasificare Viena:260501; 270501;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06293
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

AGRIFLAT
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06294
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

HEDUFLEX
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06295
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

POLYFLEX
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06283
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

CARBOCORD

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06296
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

NAFTREX
 (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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06297
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

MILKCORD
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06284
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

NIPLAFLEX
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06298
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

CARBOFLAT
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06299
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TUBIMAR
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06300
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

SOLVOFORM
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06285
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

CAVOCORD
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06286
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ARIAFORM
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06301
(151) 05.09.2011
(732) HRISCU MARIAN, Str. Portului nr.

35, bl. H9, sc. D, et. 4, ap. 57, jud.
Constanţa, 905500, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

CRESPY SHAORMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06287
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TURBOFLEX

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06313
(151) 05.09.2011
(732) S.C. PARTNER PROTECT

SECURITY S.R.L., Str. Olimpului
nr. 24, etaj P, ap. 1, sector 4, 040198,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTNER PROTECT SECURITY
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06288
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TAMBURI

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06273
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

INDUCORD

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06274
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

NUTRIX
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06289
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

SILOCORD
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06303
(151) 05.09.2011
(732) HRISCU MARIAN, Str. Portului nr.

35, bl. H9, sc. D, et. 4, ap. 57, jud.
Constanţa, 905500, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

PIZZA KEBAP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06290
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

INDUFORM

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06275
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ARIACORD

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06276
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

BETONCORD
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06277
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

SPRAYFIRE

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06278
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TRICOTECH
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06304
(151) 05.09.2011
(732) S.C. ELITE SECURITY SPECIAL

S.R.L., Str. Mihai Eminescu bl. 20, sc.
A, ap. 3, judeţul Hunedoara, 330031,
DEVA ROMANIA 

(540)

ELITE SPECIAL SECURITY



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr.9/2011/36

(531) Clasificare Viena:270509; 270524;  
(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 06305
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BERMO GROUP S.A., Str.

Voluntarilor bl. R1, ap. 54, judeţul
Arad, , ARAD ROMANIA 

(540)

APARTAMENTE PREMIUM
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06291
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

PYROFLAT
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06292
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

SILOFLAT

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06306
(151) 05.09.2011
(732) S.C. ALEEA MEDIA S.R.L., Str.

Împăratul Traian nr. 3, bl. B12, sc. 2,
et. 2, ap. 46, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

am aleea media media planning & buying

(591) Culori revendicate:negru, verde
 
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06279
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TURBOCORD
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06280
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

POLYFORM

  

(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06281
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

LAVAFORM

  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06307
(151) 05.09.2011
(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)

TAPLEO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate şi substanţe farmaceutice pentru
oncologie; preparate şi substanţe
farmaceutice pentru prevenirea şi tratamentul
bolilor şi/sau dereglărilor scheletului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06308
(151) 05.09.2011
(732) S.C. FAIRSOLVE WORLDWIDE

S.R.L., Str. Sevastopol nr. 17 C, sc.
A, et. 1, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

FAIRSOLVE

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; sondaje de piaţă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv organizarea de
evenimente sociale.
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,
inclusiv crearea şi administrarea bazelor de
date şi a portalurilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06282
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

VAPORCORD
  
(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06309
(151) 05.09.2011
(732) S.C. LA VIE S.R.L., Str. Valea

Nucetului nr. 23, jud. Prahova, ,
URLAŢI ROMANIA 

(540)

Crama Basilescu GOLEM
  
(531) Clasificare Viena:070308; 071120;

250113; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06310
(151) 05.09.2011
(732) S.C. DUO MANAGEMENT

CONSTRUCT S.R.L., Str. Soveja nr.
47, judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
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)

KARISMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcămintei, încălţămintei, a articolelor care
servesc la acoperirea capului (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06314
(151) 05.09.2011
(732) S.C. AFFAIR INVEST S.R.L., Str.

Victor Babes nr. 66, ap. 50, judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(540)

proVisual pentru lumina ochilor tai

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270515;

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

clase:
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06311
(151) 05.09.2011
(732) N E G U R I C I  G H E O R G H E

CRISTIAN, Str. Mihail Cornea nr.
30D, judeţul Iaşi, 707027, IAŞI
ROMANIA 

(540)

EXCLUSIVE RESIDENCE
  
(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 06312
(151) 05.09.2011
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

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

(540)

LATE NIGHT SHOW
  
(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 06315
(151) 05.09.2011
(732) PIPEREA GHEORGHE, Str. Cuza

Vodă, nr. 132, bl. 1, et. 2, ap. 26, sect.
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

De Singureni

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

clase:
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
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făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06316
(151) 05.09.2011
(732) SERBU NICOLAE, Str. Episcopul

Chesarie nr. 15, bl. C, et. 4, ap. 52,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FD 1 Formula Drift One
CHAMPIONSHIP

(591) Culori revendicate:alb, albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270511; 270711; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06317
(151) 05.09.2011
(732) SERBU NICOLAE, Str. Episcopul

Chesarie nr. 15, bl. C, et. 4, ap. 52,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FD 1 Formula Drag One
CHAMPIONSHIP

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270511; 270711; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06264
(151) 05.09.2011
(732) S.C. SIMAR S.A., Bd. Preciziei nr.1,

sector 6, 062202, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Metrologie din 1955

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 431
C)

  
(531) Clasificare Viena:270711; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 06265
(151) 05.09.2011
(732) EREMIA MARIA DANIELA, Str.

Hăţişului nr. 2, bl. H4, sector 2,
022344, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BOMBOANE GEORGE ENESCU. Dana
Eremia
(591) Culori revendicate:argintiu, violet,

negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020109;

260114; 260118; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06266
(151) 05.09.2011
(732) S.C. PLAZA HOTELS S.R.L., Str.

Rostogolea Gheorghe nr. 12, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WEST PLAZA HOTEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06267
(151) 05.09.2011
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A.,cu titlul distinctiv CHIPITA
S.A., KM 12, Drumul Naţional
Atena-Lamia, Metamorphossis, Attica,
14452, ATENA GRECIA 

(740) LUIZA ANA GIJGA, Splaiul
Independenţei nr. 52, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, maro, alb

  
(531) Clasificare Viena:050706; 080119;

190301; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06268
(151) 05.09.2011
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY
S.A.,cu titlul distinctiv CHIPITA
S.A., KM 12, Drumul Naţional
Atena-Lamia, Metamorphossis, Attica,
14452, ATENA GRECIA 

(740) LUIZA ANA GIJGA, Splaiul
Independenţei nr. 52, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:011515; 050313;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06269
(151) 05.09.2011
(732) S.C. SPRINT MEDIA CENTER

S.R.L., Str. Făt-Frumos nr.5, bl.P12,
sc. 2, et. 4, ap.54, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CHITILA FILM FEST
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; activităţi de producţie
cinematografică, video şi de programe de
televiziune; activităţi de realizare a
înregistrărilor audio şi activităţi de editare
muzicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06270
(151) 05.09.2011
(732) MUNICIPIUL SALONTA, Str.

Republicii nr. 1, jud. Bihor, 415500,
SALONTA ROMANIA 

(540)

Toldi on-line

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

9 Joc on-line pentru calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06271
(151) 05.09.2011
(732) RECKITT AND COLMAN (

OVERSEAS) LIMITED,  Dansom
Lane, Hull, HU8 7DS, Anglia, ,
REGATUL UNIT 

(540)

Misiune pentru Sănătate

(591) Culori revendicate:verde închis

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

clase:
3 Preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive; produse de curăţare
universală; preparate de curăţare care includ
substanţe pentru controlul alergenilor;
înălbitori; detergenţi; preparate pentru spălare;
aditivi pentru spălare; agenţi de curăţare
covoare cu sau fără parfum; agenţi de
îndepărtare a petelor de pe covoare şi ţesături;
agenţi de îndepărtare a calcarului şi ruginii
pentru uz casnic; preparate de curăţare care
împiedică formarea de pete şi calcar; preparate
pentru decalcifiere şi detartrare pentru uz
casnic; preparate pentru drenajul şi curăţarea
chiuvetei; agenţi de curăţare pentru toaletă;
agenţi de curăţare pentru geamuri; săpunuri;
bucăţi de săpun; săpun lichid pentru mâini;
obiecte de toaletă; produse pentru spălarea
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mâinilor; geluri şi spume de duş; pudră de
talc; preparate pentru îngrijirea pielii; creme
hidratante; preparate protectoare pentru piele;
preparate pentru ras; preparate pentru înainte
şi după ras; deodorante şi antiperspirante
pentru uz personal; pastă de dinţi; ape de gură;
parfumerie; preparate de parfumerie pentru
ambient; batiste, ţesături, tampoane, şerveţele
şi bureţi impregnaţi cu preparate de curăţare;
vată de bumbac, beţişoare pentru urechi;
tampoane, şerveţele sau batiste cosmetice;
tampoane, şerveţele sau batiste de curăţare
pre-umectate; uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; săpunuri medicinale;
preparate medicinale pentru îngrijirea părului;
ţesături, batiste, şerveţele şi bureţi impregnaţi
cu preparate de curăţare; batiste impregnate
nemedicale pentru uz personal; dezinfectant
pentru curăţare; obiecte de toaletă medicinale.
5 Preparate farmaceutice, veterinare şi
sanitare; articole impregnate cu un produs
dezinfectant sau antibacterian; articole
impregnate cu un produs antiseptic; preparate
antiseptice; preparate antibacteriene; produse
antibacteriene pentru spălarea mâinilor; spumă
antibacteriană pentru spălarea mâinilor; geluri
dezinfectante pentru mâini; preparate
bactericide de curăţare pentru piele; preparate
dezinfectante, germicide; dezinfectanţi,
inclusiv dezinfectant lichid şi dezinfectant
spray; insecticide şi acaricide; produse pentru
îndepărtarea insectelor; preparate pentru
distrugerea şi alungarea paraziţilor; fungicide;
erbicide; ţesături, batiste, şerveţele şi bureţi
impregnaţi cu dezinfectant; ţesături, batiste,
şerveţele şi bureţi impregnaţi cu preparate
medicinale; şerveţele antiseptice impregnate;
şerveţele dezinfectante; batiste medicinale
impregnate; preparate pentru împrospătarea
aerului; preparate pentru purificarea aerului;
preparate pentru dezinfectarea aerului;
deodorizante pentru aer; deodorante şi
deodorizante (altele decât pentru uz personal);

purificatoare pentru aer; preparate şi substanţe
pentru neutralizarea, controlul sau reducerea
alergenilor; preparate medicinale pentru
îngrijirea pielii; pudră de talc medicinală;
plasturi, materiale medicinale pentru pansare;
truse de prim-ajutor echipate.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; stilouri; plicuri; felicitări; pungi de
plastic; hârtie de scris; carneţele; calendare;
postere; bannere; insigne; hârtie cu antet;
buletine informative; jurnale şi reviste;
broşuri; fluturaşi; tichete; invitaţii; bilete de
loterie; programe; instrucţiuni şi materiale
educative (exclusiv aparatură).
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie (nu din materiale preţioase sau
acoperite cu astfel de materiale); pensule (cu
excepţia celor pentru pictură); mături, mopuri;
piepteni; bureţi; materiale şi batiste pentru
curăţare sau menaj; materiale pentru perii;
materiale de lustruire; articole pentru curăţare
sau lustruire; aspiratoare şi cârpe de praf;
materiale de curăţare şi lustruire; lână
metalică; tampoane pentru lustruire; dozatoare
pentru săpun; dozatoare pentru batiste;
dozatoare pentru materiale de curăţare.
35 Servicii de promovare a jocurilor,
competiţiilor şi evenimentelor.
36 Strângere de fonduri în scopuri caritabile.
41 Organizarea de jocuri, competiţii, campanii
informative şi evenimente pentru promovarea
igienei, sănătăţii şi a protecţiei împotriva
germenilor; servicii educative, de pregătire,
consiliere şi instruire privind igiena, sănătatea
şi protecţia împotriva bacteriilor; publicarea
de cărţi, articole, jurnale, reviste, buletine
informative, materiale educative, de instruire
şi educaţionale, şi prin mijloace electronice,
cum ar fi Internetul sau prin reţeaua online de
calculatoare; publicarea de informaţii privind
igiena, sănătatea şi protecţia împotriva
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bacteriilor; organizarea şi susţinerea de
seminarii, conferinţe, ateliere de lucru,
discuţii, grupuri, prelegeri şi alte întâlniri
educaţionale; activităţi sportive şi culturale;
activităţi de recreere şi servicii de
divertisment; organizarea de loterii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau animale; servicii medicale şi de consiliere
psihologică; servicii de obstetrică; servicii
spitaliceşti şi de asistenţă medicală; servicii
caritabile, şi anume asigurarea de servicii
medicale; asigurarea de asistenţă medicală
umanitară; ajutor umanitar şi servicii de
dezvoltare, şi anume asigurarea de servicii de
îngrijire medicală refugiaţilor, bolnavilor,
persoanelor aflate în pericol şi persoanelor
nevoiaşe; servicii de informare şi consultanţă
relaţionate cu serviciile menţionate mai sus.
45 Servicii de asistenţă socială; servicii
sociale şi personale în legătură cu ajutorul
umanitar; informare cu privire la serviciile
menţionate mai sus, inclusiv prin intermediul
unui website.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06318
(151) 06.09.2011
(732) BUCIUMAC MARIUS, Str.

Politehnicii nr. 5, bl. 8, sc. 1, et. 2, ap.
11, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Trader-Romania
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Intermedieri financiare, consultanţă
bursieră, trading (afaceri financiare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06319
(151) 06.09.2011
(732) S . C .  D O G A N  M E D I A

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

(540)

GASESTE-MI FAMILIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06329
(151) 06.09.2011
(732) S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L.,

Str. Moş Ion Roată nr. 42, Judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

Vest Trans Rail
(591) Culori revendicate:albastru, verde,

alb

  
(531) Clasificare Viena:260416; 270502;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06272
(151) 05.09.2011
(732) S.C. BAGGERMAN BV S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 79, ap. 47,
judeţul Prahova, 100054, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

SUPER AIR

(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, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06330
(151) 06.09.2011
(732) S.C. PRISACA TRANSILVANA

S.R.L., Str. Principală nr. 132, judeţul
Cluj, 400483, PETREŞTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

PRISACA TRANSILVANA

  
(531) Clasificare Viena:031304; 031305;

050519; 270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06331
(151) 06.09.2011
(732) S.C. PRISACA TRANSILVANA

S.R.L., Str. Principală nr. 132, judeţul
Cluj, 400483, PETREŞTII DE JOS
ROMANIA 

(540)

PIATA DE MIERE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06322
(151) 06.09.2011
(732) S.C. TOPI IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Timiş nr. 6, Judeţul
Vâlcea,  240275, RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

CREMĂ ÎNTRE BISCUIŢI

(591) Culori revendicate:maro, crem

  
(531) Clasificare Viena:080112; 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.
35 Publicitate; distribuţie, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din domeniu (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, import-export; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; transport intern şi internaţional,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; organizarea de călătorii;
casă de expediţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06320
(151) 06.09.2011
(732) CABINET DE AVOCAT ANDREI

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

(540)

FAMILY FILM
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(531) Clasificare Viena:020523; 020711;
270507; 270508;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06323
(151) 06.09.2011
(732) S.C. PEOPLE & ASSETS

SECURITY S.R.L., Str. Călăraşilor
nr. 166, bl. 54, sc. 1, et. 2, ap. 11,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAS Peopple & Assets SECURITY

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
argintiu

  
(531) Clasificare Viena:241507; 270509;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
echipamentelor destinate protecţiei şi
supravegherii (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le

cumpere comod.
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto şi pentru imobile; montare
sisteme electrice antiincendiu; montare
sisteme electronice de control-acces şi
supraveghere auto.
38 Servicii de 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. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei şi securităţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06326
(151) 06.09.2011
(732) S.C. DINO DESIGS CONSTRUCT

S.R.L., Str. Intr. Reconstrucţiei nr. 8,
bl. 28 bis, sc. 2, ap. 62, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Little doctors SPA

(591) Culori revendicate:portocaliu, bleu
  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
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 06321
(151) 06.09.2011
(732) S.C. TOPI IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Timiş nr. 6, Judeţul
Vâlcea,  240275,  RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(540)

EUgenius cremă între biscuiţi

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:011108; 270502;

270509; 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; distribuire materiale
publicitare; import-export; regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasa 30 (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; transport intern şi internaţional,
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
distribuţie marfă; organizarea de călătorii;
casă de expediţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06324
(151) 06.09.2011
(732) ALPHA BANK ROMANIA S.A.,

Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,
010566, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I.
VALENTIN BEREA, B-dul Carol I,
nr.51, ap.26, sector 2 BUCURESTI

(540)

Alpha Eurobank

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; constituire baze de date;
contabilitate; audit; consultanţă; analiza de
piaţă; prognoze economice; management şi
consultanţă de management; marketing;
prelucrarea de ordine de cumpărare; emiterea
de facturi.
36 Servicii bancare; servicii de creditare; cărţi
de credit şi de debit; depozite de valori;
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schimb valutar; colectarea debitelor;
factoring; activităţi fiduciare; consultanţă
financiară; servicii financiare; audit fiscal;
fonduri de investiţii; garanţii; servicii bancare
la domiciliu; asigurări; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiţii de
capital; leasing; cecuri; împrumuturi; fonduri
mutuale; servicii de asigurare.
38 Telecomunicaţii; comunicare şi transmitere
de informaţii prin telefon, e-mail, fax, acces la
baza de date, închirieri de echipamente pentru
telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi creaţie în legătură cu
acestea; servicii de analiză industrială şi
servicii de cercetare; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de protecţie a
proprietăţii şi indivizilor, servicii personale şi
sociale în beneficiul unor terţi, cercetare
juridică, litigii, mediere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06327
(151) 06.09.2011
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B, Jud.
I l fov,  077160,  POPEŞTI -
LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

SAVANA ANTICO

  

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

2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06325
(151) 07.09.2011
(732) S.C. SEA BELL TRADING S.R.L.,

Str. Săgeţii, nr. 1, sect. 2, 020997,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

VERO GUSTO

(591) Culori revendicate:vernil, verde,
galben, portocaliu, roşu, mov, bleu

  
(531) Clasificare Viena:050901; 050906;

050915; 050917; 051105; 260402;
260409; 260418; 290115;  
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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, uscate şi
gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06328
(151) 06.09.2011
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B, Jud.
I l fov,  077160,  POPEŞTI -
LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

SAVANA SIDEF

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06339
(151) 07.09.2011
(732) S . C .  M A R A T H O N

DISTRIBUTION GROUP S.R.L.,
Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 1, bl. G3,
sc. 1, et. 9, ap. 260, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

îndesata
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:050504; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06346
(151) 07.09.2011
(732) S.C. TORA SECURITY SYSTEMS

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

(540)

FakeFashion

(591) Culori revendicate:negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270514;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautic,
geodezic, fotografic, cinematografie, optică,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor. 
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,

articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 9 şi 25 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Distribuţia produselor din clasa de produse
menţionate anterior.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06340
(151) 07.09.2011
(732) S.C. CILDRO PLYWOOD S.R.L.,

Str. Traian nr. 295, Judeţul Mehedinţi,
, Drobeta Turnu Severin ROMANIA 

(540)

Cildro PlyWood

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
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răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale; malt.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06332
(151) 07.09.2011
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

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

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

(540)

Dolcini

(591) Culori revendicate:maro, roşcat, maro
închis, auriu, alb

 (531) Clasificare Viena:050313; 270511;
290114;  

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

30 Făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, dulciuri, prăjituri, rulade.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06333
(151) 07.09.2011
(732) S.C. ROMEXPO S.A., Bd. Mărăşti

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

(540)

KIDEX Cel mai vesel targ pentru tine si
copilul tau

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

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020522;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06347
(151) 07.09.2011
(732) S.C. INAD GENERAL GROUP

S.R.L., Str. Cornelia nr. 13, et. 2,
camera 8, sector 4, 040181,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DECORIX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06353
(151) 07.09.2011
(732) L E A U A  &  A S O C I A T I I

S O C I E T A T E  C I V I L A
PROFESIONALA, Str. Zborului nr.
10, sector 3, 030595, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Leaua & Asociaţii

(591) Culori revendicate:verde
  
(531) Clasificare Viena:050313; 270515;

290103;  

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

45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06348
(151) 07.09.2011
(732) STATICA PENELOPA, Bd.

Constructorilor, nr. 20, bl. 20 A, sc. C,
et. 7, ap. 105, sector 6, 7000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S T A T I C A  M I H A I ,  B d u l .
Constructorilor nr. 20, bl. 20A, sc. C,
et. 7. ap. 105, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STANDARD OCUPATIONAL Ocupatia:
Magician, Iluzionist, Prestidigitator

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06354
(151) 07.09.2011
(732) GALL NELSON EMANUEL, Str.

22 Decembrie nr. 11, judeţul
Hunedoara, 332020, PETROŞANI
ROMANIA 

(540)

Oxigen

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06334
(151) 07.09.2011
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

F Pod, podul lui Fintescu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee; şi
în special ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
36 Transfer electronic de fonduri.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio şi de televiziune; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea, proiectarea
şi menţinerea de pagini web şi de baze de
date; programare pentru calculatoare; crearea,
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găzduirea şi menţinerea de site-uri web pentru
terţi; consultanţă cu privire la calculatoare;
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; închirierea serverelor web; servicii
ştiinţifice şi tehnologice precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06342
(151) 07.09.2011
(732) JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1

Toranomon, Minato-ku, , TOKYO
JAPONIA 

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

(540)

EXCESS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06349
(151) 07.09.2011
(732) S.C. SILVA FLOR S.R.L., B-dul T.

Vladimirescu nr. 30, Jud. Iaşi, 700376,
IAŞI ROMANIA 

(540)

CASTEL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06355
(151) 07.09.2011
(732) S.C. BALBET BRADESTI S.A., nr.

197/A, camera 1, Sat Brădeşti, judeţul
Harghita, , COMUNA BRĂDEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BALBET
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(591) Culori revendicate:maro, gri

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06343
(151) 07.09.2011
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

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

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

(540)

CIUCAŞ - BEREA FAVORITĂ A
NATURII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06335
(151) 07.09.2011
(732) S . C .  F R E D S  S W I M

DISTRIBUTION S.R.L., Aleea
Rotundă nr. 1, bl. Y1B, sc. 2, ap. 57,
sector 3, 032704, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OMIDY

(591) Culori revendicate:mov, roşu, galben,
verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:031318; 050311;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06344
(151) 07.09.2011
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

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

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

(540)

CIUCAŞ - INGREDIENTE NATURALE
PURE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06345
(151) 07.09.2011
(732) NOVARTIS AG, , 4002, BASEL

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

Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)

MEGAXIBIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06336
(151) 07.09.2011
(732) S.C. SBS BROADCASTING

MEDIA S.R.L., B-dul Dimitrie
Pompei, nr. 9-9A, Clădirea 20, et. 8,
sector 2, 020335, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

Romania's Airplay Chart

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului); materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalare (necuprinse
în alte clase); caractere tipografice; clişee; şi
în special ziare, reviste şi periodice.
35 Publicitate; publicitate prin radio şi
televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea 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 prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată.
38 Telecomunicaţii; şi în special prin internet;
servicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune; furnizarea şi închirierea timpilor
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de acces la baze de date deservite de
computere, la un computer utilizat pentru
mesaje şi buletine informative, la reţele
interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în
diverse domenii, la cataloage de mărfuri,
servicii sau informaţii; servicii de forumuri de
discuţii pe internet; mesaje electronice.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, şi în special emisiuni de
radio şi de televiziune; exploatarea
pub l i ca ţ i i l o r  e l ec t ron i ce  on - l i ne
nedescărcabile; publicare electronică on-line
a cărţilor şi periodicelor; jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06356
(151) 07.09.2011
(732) S.C. MARIFLOR PRODCOM

S.R.L., Str. Ştefan cel Mare nr. 9, jud.
Cluj, 405300, GHERLA ROMANIA 

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

(540)

Frăgezescu de Ardeal

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

  
(531) Clasificare Viena:030703; 030725;

270502; 270503; 290115;  
(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06361
(151) 07.09.2011
(732) RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC.

( A  M I N N E S O T A
CORPORATION), 500 Rainbow
Parkway, , BROOKINGS S.U.A.
SOUTH DAKOTA

(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)

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

28 Echipament pentru joacă, şi anume,
structuri de joc compuse din seturi de legănat,
căţărători, platforme, săli de gimnastică în
formă de junglă, case pentru joacă, aparate şi
piste înclinate pentru gimnastică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06337
(151) 07.09.2011
(732) S.C. BABEL COMMUNICATIONS

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

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

(540)

RITMUL CASEI TALE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Ziare, reviste, afişe, postere, autocolante,
etichete; hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi 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.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

35 Publicitate; tratamentul textelor (servicii de
editare); gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06357
(151) 07.09.2011
(732) S.C. MEGASUPERMIN S.R.L., nr.

180/1/A, Sat Boz, judeţul Hunedoara,
, COMUNA BRANIŞCA ROMANIA

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

(540)

MEGASUPERMIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06362
(151) 07.09.2011
(732) RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC.

( A  M I N N E S O T A
CORPORATION), 500 Rainbow
Parkway, , BROOKINGS S.U.A.
SOUTH DAKOTA

(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)

RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC.
F I N E  R E S I D E N T I A L  P L A Y
EQUIPMENT

  
(531) Clasificare Viena:010313; 011511;

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

clase:
28 Echipament pentru joacă, şi anume,
structuri de joc compuse din seturi de legănat,
căţărători, platforme, săli de gimnastică în
formă de junglă, case pentru joacă, aparate şi
piste înclinate pentru gimnastică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06358
(151) 07.09.2011
(732) S.C. MEGASUPERMIN S.R.L., nr.

180/1/A, Sat Boz, judeţul Hunedoara,
, COMUNA BRANIŞCA ROMANIA

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

(540)

GLICOSTABIL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06363
(151) 07.09.2011
(732) S.C. DEDEMAN S.R.L., Str. Alexei

Tolstoi nr. 4, judeţul Bacău, 600093,
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)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06350
(151) 07.09.2011
(732) ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN

CLUJ, Str. Observatorului nr. 117, bl.
O5,  ap.  19,  Jud.  Cluj ,  ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Life fm

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020125; 270508;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; informaţii; divertisment;
informaţii în materie de divertisment;
divertisment radiofonic; închirierea de
înregistrări radiofane; închirierea de posturi de
radio şi televiziune; informaţii în materie de
divertisment; închiriere de înregistrări sonore;
montaj de programe radiofonice şi de
televiziune; montaj de programe radiofonice şi
de televiziune; închirierea posturilor de
televiziune şi de radio; divertisment
radiofonic ;  monta j  de  programe
radiofonice;prezentarea de spectacole live;
studio-uri de înregistrare (servicii)..

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06338
(151) 07.09.2011
(732) S . C .  M A R A T H O N

DISTRIBUTION GROUP S.R.L.,
Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 1, bl. G3,
sc. 1, et. 9, ap. 260, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

dospita bavareză
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(591) Culori revendicate:galben, roşu
(cărămiziu)

  
(531) Clasificare Viena:050702; 051304;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06364
(151) 07.09.2011
(732) BOMPA DAN MARIUS, Str.

Prahova nr. 25, jud. Braşov, ,
BRAŞOV 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)

LAHOT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06365
(151) 07.09.2011
(732) CADARU DAN EUGEN, Str.

Stupilor nr. 5, bl. E7, sc. 2, et. 1, ap.
25, sector 4, 041696, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ŞTIINŢA REPOVESTITĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06366
(151) 07.09.2011
(732) CADARU DAN EUGEN, Str.

Stupilor nr. 5, bl. E7, sc. 2, et. 1, ap.
25, sector 4, 041696, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SCIENCE RETOLD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06351
(151) 07.09.2011
(732) S.C. BSA FUNGROUP S.R.L., Str.

Ipsilanţi nr. 39, et. 3, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) CHIUARIU SI ASOCIATII
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Str. Pictor
Daniel Rosenthal nr. 30, et. 3, ap. 4,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BSA FUN GROUP The best things in
town! Enjoy it!

(591) Culori revendicate:albastru, orange

  
(531) Clasificare Viena:260118; 260418;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06352
(151) 07.09.2011
(732) FILIPCIUC NICOLETA, Sat

Baloteşti, Str. Broscari nr. 37, Jud.
Ilfov, , COMUNA BALOTEŞTI
ROMANIA 

(540)

Ninotto

(591) Culori revendicate:verde, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:040505; 270502;

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

clase:
30 Produse tip fast food (mâncare).
35 Rregruparea în avantajul terţilor a
produselor de tip fast food (mâncare) (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE BOPI 9/2011 
din data de 08.09.2011

Referitor la depozitele reglementare  M 2011/ 06006  respectiv M 2011/06007 serviciile din
clasa 35 sunt urmatoarele: Servicii comerciale; import.(vezi BOPI 8/25.08.2011)
______________________________

Referitor la depozitul  reglementar M 2011/06220 denumirea corecta a  marcii este
PUNCTUL DE INTOARCERE.(vezi BOPI 8/1.09.2011).
______________________________

Referitor la depozitele reglementare : M 2011/6185, M 2011/6186, M 2011/6187 dintr-o
eroare de dactilografiere au fost omise de la publicare urmatoarele clase dupa cum
urmeaza:
CLS 17 Cauciuc, gutaperca, guma ,azbest, mica si produse din aceste materiale, care
nu sunt incluse in alte clase; materiale plastice extrudate; materiale de etansare, de
umplutura, materiale izolante; tevi flexibile nemetalice.
CLS 35 Publicitate; conducerea si administrarea afacerilor; lucrari de birou.
(Vezi BOPI 8/1.09.2011)
___________________________

Referitor la depozitul reglementar M 2011/6016 denumirea corecta a marcii este 
R2 AVE QUALITY  EQUIPMENT (Vezi BOPI 8/25.08.2011).
______________________________

Referitor la depozitul reglementar M 2011/6134 denumirea corecta a marcii este
CARBOFLEX (Vezi BOPI 8/1.09.2011).
__________________________________

Referitor la depozitul reglementar M 2011/5226 denumirea corecta a marcii este 
CHECK & GO DIAGNOSTICA.(Vezi BOPI 7/21.07.2011) 
__________________________________
WK
Se mentioneaza faptul ca pentru toate aceste corecturi  s-au trimis solicitantilor notificari
rectificative si s-a facut totodata  corectura si in  baza de date OSIM.




