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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 9/2011/saptamana 38
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

04605
20.09.2011 S.C. TRUST EUROTHERM

S.R.L.
FLAMMEN

2 M 2011
04606

20.09.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

BRAUEN

3 M 2011
04608

20.09.2011 S.C. TRUST EUROTHERM
S.R.L.

SONNETECK

4 M 2011
05943

20.09.2011 S.C. VIVARTIA COM FOOD
S.R.L.

Casa Veche 1880

5 M 2011
06151

15.09.2011 S.C. SIGOB SECURITY S.R.L. S SIGOB SECURITY SIGURANTA
OBIECTIVELOR

6 M 2011
06359

19.09.2011 TANE DANIEL FR Forţa Românească

7 M 2011
06360

19.09.2011 TANE DANIEL Pagina Politica

8 M 2011
06367

15.09.2011 SIMONCA LAURENŢIU AMA RO

9 M 2011
06376

16.09.2011 S.C. SANTIB S.R.L. Recagnac Nicola

10 M 2011
06433

19.09.2011 AGOPIAN CATALIN IL SPAZIO orizonturi interioare

11 M 2011
06469

19.09.2011 S.C. INDRO DESIGN S.R.L. ANUARUL ÎNDRUMARUL
PRIMĂRIILOR

12 M 2011
06471

16.09.2011 S.C. ROLLY'S EXIM TRADE
S.R.L.

Plaisir

13 M 2011
06488

15.09.2011 S.C. REDY STARIMPEX S.R.L. STRETCH NEW CLOTHES &
SHOES

14 M 2011
06489

15.09.2011 AHMAD SAAD ECI

15 M 2011
06490

15.09.2011 AHMAD SAAD GARDEN

16 M 2011
06491

15.09.2011 S.C. PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES S.R.L.

MIRALON

17 M 2011
06492

15.09.2011 S.C. PAPILLON
LABORATOIRES
COSMETIQUES S.R.L.

LONCOLOR ULTRA MAX
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18 M 2011
06493

15.09.2011 S.C. SORELI GROUP S.R.L. S SORELI

19 M 2011
06494

16.09.2011 BACANU HOREA - GEORGE ORADEŞTIRI.RO

20 M 2011
06495

15.09.2011 S.C. OMV PETROM S.A. Acces la Viaţă

21 M 2011
06496

15.09.2011 ASOCIATIA CULTURALA
DEVART

Festivalul de muzica clasica
"MUZICASTEL"

22 M 2011
06497

15.09.2011 OFICIUL ROMAN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR

ORDA OFICIUL ROMÂN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR

23 M 2011
06498

16.09.2011 S.C. CLAS MEDIA S.R.L. CLASS TV

24 M 2011
06499

20.09.2011 S.C. SATBOS S.R.L. MICII de la DEDULESTI

25 M 2011
06500

15.09.2011 SCHMIDT FRIEDHELM freddy's Freshly yours

26 M 2011
06501

15.09.2011 DRAGOMIR TRAIAN
GHEORGHE

ASCIR ASOCIATIA
SPECIALISTILOR IN CAZANE SI
INSTALATII DE RIDICAT

27 M 2011
06502

15.09.2011 S.C. LUADO CHOCOLATE
S.R.L.

LUADO CHOCOLATE

28 M 2011
06503

15.09.2011 NICOLAE-DRAGOS
CORCOVEANU

CASA SELECT

29 M 2011
06504

15.09.2011 STAN GABRIEL Festivalul de film Corona

30 M 2011
06506

15.09.2011 S.C. PROFIPET COM S.R.L. Wartix

31 M 2011
06507

15.09.2011 S.C. HEIDI CHOCOLAT S.A. GRAND' OR

32 M 2011
06508

15.09.2011 FRIESLAND BRANDS B.V. MILLI GOOD MORNING

33 M 2011
06509

15.09.2011 JT INTERNATIONAL S.A. Tabiet PREMII LA PACHET

34 M 2011
06510

19.09.2011 INSIDE FEELING S.R.L. SOFA CLUB

35 M 2011
06511

19.09.2011 S.C. BIAMI PROD S.R.L. Cristal

36 M 2011
06512

19.09.2011 S.C. BIAMI PROD S.R.L. BIAMI
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37 M 2011
06513

19.09.2011 S.C. BIAMI PROD S.R.L. LAGUNA

38 M 2011
06514

15.09.2011 COMEDY PARTNERS COMEDY CENTRAL

39 M 2011
06515

15.09.2011 S.C. OENOTERRA S.R.L. A Romanian Winecellars Collection
Răcoros

40 M 2011
06516

15.09.2011 S.C. OENOTERRA S.R.L. A Romanian Winecellars Collection
Mătăsos

41 M 2011
06517

15.09.2011 S.C. MAXPAL S.R.L. MAXPAL AVEM GRIJĂ DE BIROUL
TĂU

42 M 2011
06518

15.09.2011 S.C. MAXPAL S.R.L. officestuff.ro

43 M 2011
06519

15.09.2011 S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L. CRAMA BLUM DINASTIE

44 M 2011
06520

15.09.2011 S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L. CRĂCIUNA

45 M 2011
06521

15.09.2011 S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L. CRAMA BLUM

46 M 2011
06522

16.09.2011 S.C. LIBRA INTERNET BANK
S.A.

LB

47 M 2011
06523

16.09.2011 S.C. LIBRA INTERNET BANK
S.A.

LIBRA INTERNET BANK

48 M 2011
06524

16.09.2011 BURCEA CONSTANTIN CONSORŢIUL SOCIETĂŢII CIVILE
în PARTICIPAŢIUNE pentru
DEZVOLTARE DURABILĂ în
ROMÂNIA (CSCP-DDR)

49 M 2011
06525

16.09.2011 S.C. RADICSTAR S.R.L. Radic star

50 M 2011
06526

16.09.2011 S.C. ONE BLOW S.R.L. Restaurant Pensiune Pizzerie
TAORMINA

51 M 2011
06527

16.09.2011 S.C. LTHD CORPORATION
S.R.L.

Just in Time PREMIER BUSINESS

52 M 2011
06529

16.09.2011 S.C. SYNAPSE BLAZE S.R.L. CREATIVE MONKEYZ

53 M 2011
06530

16.09.2011 TUDORIE DAN KSC

54 M 2011
06531

16.09.2011 NEICA VIOREL NICEBERG
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55 M 2011
06532

16.09.2011 S.C. NEGRO 2000 S.R.L.

56 M 2011
06533

16.09.2011 S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L. DINASTIE

57 M 2011
06534

16.09.2011 S.C. DOMAROM STAR S.R.L. DOMAROM GAS

58 M 2011
06535

16.09.2011 S.C. RIOMATEX S.R.L. gigi

59 M 2011
06536

16.09.2011 FEDERAL EXPRESS
CORPORATION

FEDEX.SOLUTIONS THAT
MATTER

60 M 2011
06537

16.09.2011 AHMAD SAAD OTTOMAN SECRETS

61 M 2011
06538

16.09.2011 AHMAD SAAD AIR KING

62 M 2011
06539

16.09.2011 AHMAD SAAD AIR MEGA

63 M 2011
06540

16.09.2011 AHMAD SAAD EMBLAZE

64 M 2011
06541

16.09.2011 ION MADALIN SEBASTIAN HOUSE ALL

65 M 2011
06544

19.09.2011 S.C. ROMMAC TRADE S.R.L. Rommac Mănâncă natural

66 M 2011
06545

19.09.2011 S.C. VANGUARD SECURITY
SERVICES S.R.L.

VANGUARD SECURITY SERVICES

67 M 2011
06546

19.09.2011 SERPICO TRADING S.R.L. O'GREEN

68 M 2011
06547

19.09.2011 MERARU STELIAN fresh Kebab

69 M 2011
06548

19.09.2011 NGUYEN THANH NGA PARIS-MILAN Accessories

70 M 2011
06549

19.09.2011 ALVAREZ & MARSAL
HOLDINGS, LLC

A & M

71 M 2011
06550

19.09.2011 COLESA OVIDIU GABRIEL BACHATA ROMANIAN
FESTIVAL-Campionatul National de
Bachata-Campionatul National de
Salsa

72 M 2011
06551

19.09.2011 MINERAL GRUP SECURITY
S.R.L.

M.G.S. MINERAL GRUP SECURITY

73 M 2011
06552

19.09.2011 S.C. SOLARIS PRINT S.R.L. JURNALUL CONSPIRATIEI
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74 M 2011
06553

19.09.2011 S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TP

75 M 2011
06554

19.09.2011 SOCIETATEA COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA
AUTOTEHNOCONSTRUCT

AUTOOPERA

76 M 2011
06555

19.09.2011 SOCIETATEA COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA
AUTOTEHNOCONSTRUCT

AUTO OPERA

77 M 2011
06556

19.09.2011 S.C. PERFECT LIAISON S.R.L. PERFECT

78 M 2011
06557

19.09.2011 DOBRE DANIEL IONICA ZILELE GUSTULUI

79 M 2011
06558

19.09.2011 DOBRE DANIEL IONICA SĂPTĂMÂNA GUSTULUI

80 M 2011
06560

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii
CardioProtect

81 M 2011
06561

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii

82 M 2011
06562

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii Ginkgo
Biloba

83 M 2011
06563

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii Vitamina
E

84 M 2011
06564

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii
CardioForte

85 M 2011
06565

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii Magneziu
Plus Vitamina B6

86 M 2011
06566

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii Omega 3
forte

87 M 2011
06567

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii Calciu
600mg cu Vitamina D3 800 ui
Complex Forte

88 M 2011
06568

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii
LaxaNatur

89 M 2011
06569

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis inteligenţa naturii Calciu cu
Vitamina D
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90 M 2011
06574

20.09.2011 S.C. FILDAS TRADING S.R.L. Naturalis Inteligenta Naturii
StresControl

91 M 2011
06575

19.09.2011 TOP LAND EXIM S.R.L. OZON High Quality

92 M 2011
06576

19.09.2011 CIUPE NICOLAE KASSA

93 M 2011
06577

19.09.2011 S.C. MANDRAGORA S.R.L. MANDRAGORA

94 M 2011
06578

19.09.2011 S.C. IANA FURNO S.R.L. BRUTĂRIE PANIDOR

95 M 2011
06579

19.09.2011 S.C. FILIP D IMPEX S.R.L. LeonFilip

96 M 2011
06580

19.09.2011 S.C. MACROMEX S.R.L. AZURI'S

97 M 2011
06581

19.09.2011 S.C. PROMPT S.A. TERMALUM spa

98 M 2011
06582

19.09.2011 S.C. HUMAN INVEST S.R.L. HumanInvest Leadership Cultural
Change Teams

99 M 2011
06583

19.09.2011 NEGRU MAGDALENA -
CRISTIANA

Grupul de Comunicare prin
Excelenta PRAEMIUM

100 M 2011
06584

20.09.2011 S.C. UNIMINERAL GRUP S.R.L. UNImineral

101 M 2011
06585

20.09.2011 IRIMIA CRISTINEL VRANCEA MEDIA

102 M 2011
06586

20.09.2011 IRIMIA CRISTINEL Gazeta de Focşani

103 M 2011
06587

20.09.2011 IRIMIA CRISTINEL Ghidul Vrancei

104 M 2011
06588

20.09.2011 SUCIU CORNELIUS FLORIN MISCAREA "NOI" - "NOUA ORDINE
INSTITUTIONALA" DIN ROMANIA

105 M 2011
06589

20.09.2011 SISTER & CO S.R.L. CEA MAI BUNA MAMA

106 M 2011
06590

20.09.2011 SISTER @ WORK CASA DE DIAMANTE

107 M 2011
06591

20.09.2011 THEODORE CORESI CONCURSUL INTERNATIONAL DE
INTERPRETARE MUZICALĂ VOX
ARTIS - INTERNATIONAL MUSIC
COMPETITION VOX ARTIS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci BOPI nr. 9/2011/38

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

7

108 M 2011
06592

20.09.2011 S.C. MANUFACTURA
DOROBANTI S.R.L.

IUNO CREŞTEM CA-N POVEŞTI

109 M 2011
06593

20.09.2011 PAVEL NICOLAE Winnie & Christopher

110 M 2011
06594

20.09.2011 MOCIOACĂ RAOUL CĂTĂLIN ŞANSA OLTENIEI

111 M 2011
06595

20.09.2011 S.C. FC DAMILA MĂCIUCA S.A. FC DAMILA MĂCIUCA

112 M 2011
06596

20.09.2011 ŞUCU CAMELIA-GEORGETA CAMELIA ŞUCU

113 M 2011
06597

20.09.2011 FLORESCU TIBERIU GABRIEL COMBATANT

114 M 2011
06598

20.09.2011 S.C. NETRISK BROKER DE
ASIGURARE S.R.L.

ASIGURA

115 M 2011
06599

20.09.2011 S.C. KLASS PRODEXPORT
S.R.L.

KLASS

116 M 2011
06600

20.09.2011 S.C. VIASTEIN S.R.L. VIASTEIN

117 M 2011
06601

20.09.2011 GOLDEN BRANDS LIMITED FORZA NATURA

118 M 2011
06602

20.09.2011 CARGILL INCORPORATED GÂTEŞTE CU ÎNCREDERE

119 M 2011
06603

20.09.2011 S.C. CALOR S.R.L. ROMANIA-DA + SPQR

120 M 2011
06604

20.09.2011 MARIŞ ANDREI PARANNOYA

121 M 2011
06605

21.09.2011 S.C. MEDIA PRO PICTURES
S.A.

PARIU CU Viaţa

122 M 2011
06606

21.09.2011 S.C. MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT S.R.L.

LALA BAND

123 M 2011
06607

21.09.2011 Lek farmacevtska druzba d.d. LINEX

124 M 2011
06608

21.09.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. Cheltuieşti mai puţin

125 M 2011
06609

21.09.2011 S.C. NIRO INVESTMENT S.A. Magazinul Universal DRAGONUL
ROŞU: Cheltuieşti mai puţin

126 M 2011
06610

21.09.2011 BYBLOS S.R.L.
SIVECO ROMANIA S.A.

eduVision 2020
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127 M 2011
06611

21.09.2011 ASOCIATIA TRADITIA
ROMANEASCA

ASOCIATIA TRADITIA
ROMÂNEASCĂ ROMÂNE, SĂ FII
BUN!

128 M 2011
06612

21.09.2011 S.C. REDY STARIMPEX S.R.L. Mari Mar

129 M 2011
06613

21.09.2011 S.C. GREEN LIGHT GRUP
S.R.L.

IT GREEN LIGHT

130 M 2011
06614

21.09.2011 BIOFARMA TIME DIA

131 M 2011
06615

21.09.2011 KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING GmbH

INDRAZNESTE SA FII TANDRU

132 M 2011
06616

21.09.2011 ASOCIAŢIA HARTA VERDE
ROMÂNIA

Harta Verde

133 M 2011
06619

21.09.2011 VILCEANU DRAGOS Imoalert

134 M 2011
06620

21.09.2011 VILCEANU DRAGOS Imodeal

135 M 2011
06621

21.09.2011 PANGRAZI TIZIANO Optica Milano

136 M 2011
06622

21.09.2011 PANGRAZI TIZIANO AMBRA ITALIA

137 M 2011
06624

21.09.2011 HIRCIU DENISA LOREDANA
PETRACHE ALEXANDRU
MIHAI

Maestro Pizza & Delivery

138 M 2011
06625

21.09.2011 S.C. ELBACOM CONSULTING
S.R.L.

B BEST CREDIT SOLUTIONS

139 M 2011
06626

21.09.2011 S.C. MORGAN RESTAURANT &
PUB S.R.L.

LA DUD

140 M 2011
06627

21.09.2011 S.C. GRANIT IMPEX S.R.L. MR BIG

141 M 2011
06628

21.09.2011 S.C. PRODAL 94 S.R.L. PRIDE OF WEMBLEY

142 M 2011
06629

21.09.2011 S.C. LILY'S FASHION STYLE
S.R.L.

lotop

143 M 2011
06630

21.09.2011 KOCAKLI MUHAMMED FATIH Donella

144 M 2011
06631

21.09.2011 S.C. RISO SCOTTI DANUBIO
S.R.L.

Danubio

145 M 2011
06632

21.09.2011 S.C. IT PROFESSIONALS
S.R.L.

ITACADEMY PROFESSIONAL
LEARNING SOLUTIONS
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146 M 2011
06633

21.09.2011 S.C. POLICOLOR S.A. Polialb

147 M 2011
06634

21.09.2011 S.C. POLICOLOR S.A. Poliklar

148 M 2011
06635

21.09.2011 S.C. POLICOLOR S.A. Poliwhite
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(210) M 2011 04605
(151) 20.09.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L, Str. Inocentiu Micu Klein nr. 8,
Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

FLAMMEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 11 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04606
(151) 20.09.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L, Str. Inocentiu Micu Klein nr. 8,
Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

BRAUEN

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 11 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 04608
(151) 20.09.2011
(732) S.C. TRUST EUROTHERM S.R.L.,

DN Piatra Neamţ - Roman, KM 2,
Judeţul Neamţ, , GARCINA
ROMANIA 

(740) BRANDYNAMICS AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L, Str. Inocentiu Micu Klein nr. 8,
Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

SONNETECK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 11 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 05943
(151) 20.09.2011
(732) S.C. VIVARTIA COM FOOD

S.R.L., Sat Micesti nr. 318, Judeţul
Argeş, 117465, COMUNA MICESTI
ROMANIA 

(540)

Casa Veche 1880
 (531) Clasificare Viena:020101; 260118;

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

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06151
(151) 15.09.2011
(732) S.C. SIGOB SECURITY S.R.L., Str.

Republicii nr. 54, judeţul Suceava,
727610, VICOVU DE SUS
ROMANIA 

(540)

S SIGOB SECURITY SIGURANTA
OBIECTIVELOR

(531) Clasificare Viena:240115; 270511;
270521;  

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

45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06360
(151) 19.09.2011
(732) TANE DANIEL, Str. Radu Boiangiu

nr. 8, bl. 38, sc. B, et. 1, ap. 53, sector
1, 011387, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Pagina Politica

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(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 06359
(151) 19.09.2011
(732) TANE DANIEL, Str. Radu Boiangiu

nr. 8, bl. 38, sc. B, et. 1, ap. 53, sector
1, 011387, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FR Forţa Românească

  
(531) Clasificare Viena:020102; 040504;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06376
(151) 16.09.2011
(732) S.C. SANTIB S.R.L., Str. Eugeniu de

Savoya nr. 11, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Recagnac Nicola
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 (531) Clasificare Viena:020102; 020120;
270502;  

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

33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06367
(151) 15.09.2011
(732) SIMONCA LAURENŢIU, Str.

Nicolae Titulescu nr. 16, jud. Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

AMA RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Piese de schimb pentru echipamente
agricole şi anume: componente, consumabile
folosite în domeniul grădinăritului, întreţinerii
spaţiilor verzi, bricolaj.
35 Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
de schimb pentru utilaje agricole, industriale
şi de grădină şi anume:echipamente, accesorii,
consumabile folosite în domeniul
grădinăritului, întreţinerii spaţiilor verzi,
bricolaj (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; publicitate, inclusiv prin
pagina web; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou, lanţ
de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06433
(151) 19.09.2011
(732) AGOPIAN CATALIN, Str. Stamate

Costache nr. 5, bl. 8A, sc. 1, ap. 15,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
str. Lungă nr. 270, judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

IL SPAZIO orizonturi interioare

(591) Culori revendicate:violet (Pantone
2602C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 290105;  
(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.
24 Tesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, inclusiv în domeniul decoraţiunilor
interioare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06469
(151) 19.09.2011
(732) S.C. INDRO DESIGN S.R.L., Str.

Şoseaua Nordului nr. 11, bl. 101, ap.
119, Jud. Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

ANUARUL ÎNDRUMARUL
PRIMĂRIILOR

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

16 Publicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06471
(151) 16.09.2011
(732) S.C. ROLLY'S EXIM TRADE

S.R.L., Bd. Biruinţei nr. 45, jud. Ilfov,
, PANTELIMON ROMANIA 

(540)

Plaisir

(591) Culori revendicate:roşu (pantone Red
032C), galben

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06502
(151) 15.09.2011
(732) S.C. LUADO CHOCOLATE S.R.L.,

Str. Traian nr. 25, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

LUADO CHOCOLATE

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(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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din cereale, pâine,patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06488
(151) 15.09.2011
(732) S.C. REDY STARIMPEX S.R.L.,

Str. Pâncota nr. 5, bl. 14, sc. 1, et. 8,
ap. 26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

STRETCH NEW CLOTHES & SHOES

(591) Culori revendicate:albastru-marin,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06503
(151) 15.09.2011
(732) N I C O L A E - D R A G O S

CORCOVEANU, Str. Dealului nr. 6,
bl. F10, sc. 2, et. 4, ap. 38, sector 6, ,
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)

CASA SELECT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06504
(151) 15.09.2011
(732) STAN GABRIEL, Str. Peneş

Curcanu nr. 2, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

Festivalul de film Corona
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06493
(151) 15.09.2011
(732) S.C. SORELI GROUP S.R.L., Calea

Arad nr. 90A, jud. Arad, , ARAD
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)

S SORELI

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

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

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
construcţii, montare, instalaţii, întreţinere,
service şi reparaţii a aparatelor,
echipamentelor şi instalaţii specifice
domeniului energiei alternative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06506
(151) 15.09.2011
(732) S.C. PROFIPET COM S.R.L., Str.

Afinelor nr. 11 Bis, jud. Prahova,
100346, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

Wartix

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270524;

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

clase:
3 Şampoane pentru animale de companie.
5 Zgărzi antiparazitare şi alte produse
antiparazitare pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06489
(151) 15.09.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

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

(540)

ECI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Deodorant de cameră, şerveţele igienice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06494
(151) 16.09.2011
(732) BACANU HOREA - GEORGE, Str.

Sălăceanu Cornelia (fostă Fagului), nr.
14, jude ţul Timiş ,  300561,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

ORADEŞTIRI.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06507
(151) 15.09.2011
(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)

GRAND' OR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06490
(151) 15.09.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

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

(540)

GARDEN

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

5 Deodorant de cameră, şerveţele igienice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06508
(151) 15.09.2011
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.,

S ta t ionsple in  4 ,  3818 LE,
AMERSFOORT NETHERLANDS 

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

(540)

MILLI GOOD MORNING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte, produse din lapte şi produse lactate,
inclusiv brânzeturi, unt (grăsime redusă sau
nu), cremă, smântână, lapte condensat, lapte
praf, lapte pentru cafea, zară, iaurt, quark, zer
de lapte, proteine pentru consumul uman,
lapte şi produse lactate aromatizate cu fructe,
sucuri de fructe, nuci şi alte ingrediente şi/sau
arome; lapte şi băuturi lactate, laptele fiind
principalul ingredient; uleiuri şi grăsimi
comestibile; sosuri de fructe, margarină
(grăsime redusă sau nu); înlocuitori de lapte
pentru, cafea, cu frişcă (creamer) sau fără
frişcă (whitener); bundincă (via) (crema), cu
sau fără adaos de fructe, sucuri de fructe, nuci
şi alte ingrediente şi/sau arome.
32 Băuturi nealcoolice, inclusiv băuturi pe
bază de extracte de fructe; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, inclusiv băuturi din fructe cu
zer de lapte adăugat; băuturi pe bază de sucuri
de fructe cu adaos de lapte şi produse lactate;
şerbeturi (băuturi); siropuri şi alte preparate
pentru pregătirea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06509
(151) 15.09.2011
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

Tabiet PREMII LA PACHET
(591) Culori revendicate:roşu, albastru
 (531) Clasificare Viena:270509; 270514;

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

clase:
16 Carduri de membru.
35 Administrarea de programe de fidelitate ce
permit participanţilor să obţină bunuri şi/sau
cadouri prin folosirea unui card de membru.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06510
(151) 19.09.2011
(732) INSIDE FEELING S.R.L., Str.

Octavian Goga nr. 14, bl. 17 A, sc. A,
ap. 4, judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

SOFA CLUB
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(591) Culori revendicate:bej, maro

  
(531) Clasificare Viena:020523; 020723;

260418;  
(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; bar, club.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06495
(151) 15.09.2011
(732) S.C. OMV PETROM S.A., Str.

Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom
City), , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Acces la Viaţă

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270519;

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

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,

cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuiţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
16 Materiale de hârtie şi imprimate: reviste,
fotografii, cataloage periodice, fluturaşi şi
broşuri, materiale promoţionale şi publicitare;
articole de birou; materiale plastice pentru
ambalaj.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii, servicii de comunicare
prin mijloace electronice; transmitere de
mesaje şi imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator;
difuzarea on-line de programe educaţionale şi
instruire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; crearea şi
menţinerea de site web.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor,
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06491
(151) 15.09.2011
(732) S.C. PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES S.R.L., Str.
Intrarea Binelui nr.1A, sector 4,
042159, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MIRALON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06496
(151) 15.09.2011
(732) ASOCIATIA CULTURALA

DEVART, Aleea Neptun, bl. 37, ap.
48, judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(540)

Festivalul de muzica clasica
"MUZICASTEL"

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06511
(151) 19.09.2011
(732) S.C. BIAMI PROD S.R.L., str.

Uzinei nr. 1, judeţul Sibiu, , MÂRŞA
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

Cristal

(591) Culori revendicate:roşu, alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260403; 260418;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06497
(151) 15.09.2011
(732) OFICIUL ROMAN PENTRU

DREPTURILE DE AUTOR, Calea
Victoriei nr. 118, et. 4-5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORDA OFICIUL ROMÂN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR

(591) Culori revendicate:albastru, alb

 (531) Clasificare Viena:200513; 270524;
290112;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 06498
(151) 16.09.2011
(732) S.C. CLAS MEDIA S.R.L., Str.

Teatrului nr. 1-2, Judeţul Bihor,
410020, ORADEA ROMANIA 

(540)

CLASS TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Difuzare programe radio/tv.
41 Divertisment; activităţi sportive - culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06499
(151) 20.09.2011
(732) S.C. SATBOS S.R.L., Str. Matei

BasaraB nr. 26, bl. 114, sc. B, ap. 5,
jud. Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

MICII de la DEDULESTI

(531) Clasificare Viena:030418; 030425;
270502; 270503;  

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

29 Carne, extracte din carne.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06500
(151) 15.09.2011
(732) SCHMIDT FRIEDHELM, Calea

Moşilor nr. 223, bl. 31C, sector 2,
F reddy ' s  F re sh ly  you r s ,  ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

freddy's Freshly yours

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1795
C), verde (Pantone 376 C), portocaliu
(Pantone 151 C)

  
(531) Clasificare Viena:050311; 270502;

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

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 06501
(151) 15.09.2011
(732) D R A G O M I R  T R A I A N

GHEORGHE, Str. Ion Raţiu nr. 140,
jud. Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

ASCIR ASOCIATIA SPECIALISTILOR
IN CAZANE SI INSTALATII DE
RIDICAT

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:040504; 260118;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06531
(151) 16.09.2011
(732) NEICA VIOREL, B-dul Alexandru

Vlahuţă nr. 55, sc. B, ap. 18, judeţul
Braşov, , BRAŞOV 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)

NICEBERG

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06514
(151) 15.09.2011
(732) COMEDY PARTNERS, 1515

Broadway, 10036, NEW YORK
S.U.A. NY

(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)

COMEDY CENTRAL

(531) Clasificare Viena:260418; 270514;
270521;  

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

9 Aparate pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetelor, a imaginilor video şi a datelor
necesare depozitării, înregistrării, transmiterii
şi reproducerii sunetelor şi/sau imaginilor;
aparate de amuzament pentru jocuri destinate
utilizării împreună cu un ecran de televizor
sau cu un monitor video; aparate de
amuzament computerizate sau electronice;
aparate de amuzament electrice sau
electronice operate cu monede sau jetoane;
software pentru computer; jocuri pentru
computer; jocuri electronice; jocuri video;
jocuri de memorie înregistrate pe compact
discuri numai în citire; jocuri cu semnal de
ieşire audio; cartuşe pentru jocurile video pe
computer şi maşini cu semnal de ieşire pentru
jocurile audio; casete cu jocuri pentru
computer; programe de jocuri pentru
computer; benzi cu jocuri pentru computer;
înregistrări de sunet şi imagini; înregistrări la
fonograf; înregistrări; filme cinematografice şi
fotografice; filme artistice şi benzi video; MP3
players; aparate foto digitale; telefoane mobile
şi toate tipurile de echipamente şi accesorii
pentru telefoane mobile, inclusive feţe pentru
telefoanele mobile; tonuri pentru telefoane
înţelese în contextul tonurilor de telefon, al
muzicii, fişierelor MP3, al graficelor, al
jocurilor şi imaginilor video care se pot
descărca electronic pentru dispozitivele de
comunicare mobile de tip wireless;
dispozitivele de transmisie şi comunicare
mobile de tip wireless care permit votarea şi
primirea mesajelor voce şi text prin
intermediul altor dispozitive de comunicare
mobile de tip wireless; ochelari de
soare/ochelari de vedere; purtătoare magnetice
de date ce conţin imagini şi/sau sunete; discuri
laser; discuri video; compact discuri;
CD-ROMS; CD-FS; discuri digitale versatile
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(DVD-uri); benzi; video casete; cartuşe,
carduri prezentând filme artistice, ştiri, seriale
de televiziune şi evenimente sportive,
documentare, spectacole cu jocuri, animaţie,
concerte şi alte tipuri de spectacole; purtătoare
de memorie; compact discuri şi CD-ROMS
interactive (compact discuri numai în citire);
cutii pentru transportul casetelor şi al compact
discurilor; jocuri electronice interactive pentru
a fi utilizate împreună cu computerele.Clasa
38:Servicii de radio difuziune şi
telecomunicaţii; servicii de transmisiune prin
cablu şi satelit; servicii de telefonie mobilă de
tip wireless; furnizarea de tonuri de telefon,
muzică, fişiere MP3, grafice, jocuri, imagini
video şi informaţii care se pot descărca
electronic pentru dispozitivele de comunicare
mobile de tip wireless; furnizarea transmisiilor
de tip wireless pentru încărcarea şi
descărcarea electronică a tonurilor de telefon,
a vocii, muzicii, a fişierelor MP3, graficelor,
jocurilor, a imaginilor video, a informaţiilor şi
a ştirilor prin intermediul unei reţele
computerizate globale către un dispozitiv de
comunicare mobil de tip wireless; votarea şi
apelarea selectivă prin intermediul unui
dispozitiv de comunicare mobil de tip
wireless; transmiterea şi primirea mesajelor
voce şi text între dispozitive de comunicare
mobile de tip wireless; furnizarea unui sistem
de votare on-line prin intermediul internetului
sau a unui dispozitiv de comunicare mobil de
tip wireless; servicii de internet prin care se
înţelege că includ servicii de comunicare şi
anume transmiterea înregistrărilor sonore şi
audio-vîzuale prin intermediul internetului.
38 Servicii de radio difuziune şi
telecomunicaţii; servicii de transmisiune prin
cablu şi satelit; servicii de telefonie mobilă de
tip wireless; furnizarea de tonuri de telefon,
muzică, fişiere MP3, grafice, jocuri, imagini
video şi informaţii care se pot descărca
electronic pentru dispozitivele de comunicare
mobile de tip wireless; furnizarea transmisiilor

de tip wireless pentru încărcarea şi
descărcarea electronică a tonurilor de telefon,
a vocii, muzicii, a fişierelor MP3, graficelor,
jocurilor, a imaginilor video, a informaţiilor şi
a ştirilor prin intermediul unei reţele
computerizate globale către un dispozitiv de
comunicare mobil de tip wireless; votarea şi
apelarea selectivă prin intermediul unui
dispozitiv de comunicare mobil de tip
wireless; transmiterea şi primirea mesajelor
voce şi text între dispozitive de comunicare
mobile de tip wireless; furnizarea unui sistem
de votare on-line prin intermediul internetului
sau a unui dispozitiv de comunicare mobil de
tip wireless; servicii de internet prin care se
înţelege că includ servicii de comunicare şi
anume transmiterea înregistrărilor sonore şi
audio-vizuale prin intermediul internetului.
42 Servicii de divertisment; producerea,
pregătirea, prezentarea, distribuţia şi
închirierea programelor de televiziune şi radio
şi a filmelor, a filmelor animate şi a
înregistrărilor de sunet şi imagine fie prin
intermediul mediilor interactive sau nu, printre
care şi internetul; producţia de configuraţii
pentru divertismentul live, producţia de
configuraţii pentru divertismentul de
televiziune; programe de televiziune care
includ muzică; publicarea de cărţi, reviste şi
publicaţii periodice; producţia şi închirierea de
materiale educaţionale şi de instrucţie;
organizarea, producerea şi prezentarea de
evenimente în scopuri educaţionale, culturale
sau de divertisment, fie că sunt prin
intermediul mediilor interactive sau nu;
organizarea, producerea şi prezentarea
concursurilor, competiţiilor, jocurilor, a
emisiunilor concurs, a expoziţiilor, a
evenimentelor sportive, a spectacolelor, a
spectacolelor de stradă, a evenimentelor puse
în scenă, a spectacolelor teatrale, a
concertelor, a spectacolelor live şi a
evenimentelor cu public; organizarea jocurilor
interactive; producerea de programe concurs
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prin sms; divertisment şi educaţie; toate
serviciile menţionate mai sus efectuate şi prin
intermediul unei reţele computerizate globale
şi a altor reţele de comunicare (interactive),
inclusiv internetul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06515
(151) 15.09.2011
(732) S.C. OENOTERRA S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 6, ap. 64,
sector 4, 040032, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

A Romanian Winecellars Collection
Răcoros

(591) Culori revendicate:verde, roz

  
(531) Clasificare Viena:031301; 051111;

270504; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06533
(151) 16.09.2011
(732) S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L.,

Sat. Varsatura; jud. Vrancea, ,
COMUNA JARISTEA ROMANIA 

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

(540)

DINASTIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06534
(151) 16.09.2011
(732) S.C. DOMAROM STAR S.R.L., Str.

Principală, judeţul Suceava, , FUNDU
MOLDOVEI ROMANIA 

(540)

DOMAROM GAS
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(591) Culori revendicate:gri, roşu
(531) Clasificare Viena:011108; 011505;

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

clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzine pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06535
(151) 16.09.2011
(732) S.C. RIOMATEX S.R.L., Str.

Tăbăcari bl. 12, sc. A, ap. 6, Jud.
Braşov, 505200, FĂGĂRAŞ
ROMANIA 

(540)

gigi

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06522
(151) 16.09.2011
(732) S.C. LIBRA INTERNET BANK

S.A., Str. Semilunei nr. 4-6, sector 2,
020797, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LB

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241725; 260118;

270519; 270521; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06523
(151) 16.09.2011
(732) S.C. LIBRA INTERNET BANK

S.A., Str. Semilunei nr. 4-6, sector 2,
020797, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LIBRA INTERNET BANK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06536
(151) 16.09.2011
(732) F E D E R A L  E X P R E S S

CORPORATION, 3620 Hacks Cross
Road, Building B, 3 rd Floor, 38125,
MEMPHIS S.U.A. TENNESSEE

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

(540)

FEDEX.SOLUTIONS THAT MATTER

(300) Prioritate invocată:
 /15.07.2011/US
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Selectarea, depozitarea, transportul şi
furnizarea de documente, colete şi mărfuri pe
cale terestră şi aeriană. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06537
(151) 16.09.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

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

(540)

OTTOMAN SECRETS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Deodorant cameră, şerveţele igienice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06524
(151) 16.09.2011
(732) BURCEA CONSTANTIN, Str.

Sadova nr. 823, jud. Suceava, 727470,
SUCEAVA ROMANIA 

(540)

CONSORŢIUL SOCIETĂŢII CIVILE în
P A R T I C I P A Ţ I U N E  p e n t r u
D E Z V O L T A R E  D U R A B I LĂ  î n
ROMÂNIA (CSCP-DDR)

(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben,
albastru, verde
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(531) Clasificare Viena:020117; 031304;
050302; 260116; 290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06538
(151) 16.09.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

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

(540)

AIR KING
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06525
(151) 16.09.2011
(732) S.C. RADICSTAR S.R.L., DN 7 nr.

2 0 9 ,  j u d .  A r g e ş ,  117715 ,
ŞTEFĂNEŞTI ROMANIA 

(540)

Radic star

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:010102; 010112;

290113;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06539
(151) 16.09.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

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

(540)

AIR MEGA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Deodorant cameră.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06516
(151) 15.09.2011
(732) S.C. OENOTERRA S.R.L., Splaiul

Unirii nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 6, ap. 64,
sector 4, 040032, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

A Romanian Winecellars Collection
Mătăsos

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:031301; 051111;

270504; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06540
(151) 16.09.2011
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

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

(540)

EMBLAZE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Deodorant de cameră, şerveţele igienice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06526
(151) 16.09.2011
(732) S.C. ONE BLOW S.R.L., Str.

Bisericii Române nr. 102, ap. 2, jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. INTEL PROTECT S.R.L., Str.
M. Kogălniceanu nr. 18, bl. 1K, sc.
C-D BRAŞOV

(540)

Restaurant Pensiune Pizzerie
TAORMINA
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(531) Clasificare Viena:090110; 260118;
270511;  

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

29 Preparate din carne, peşte, păsări şi vânat;
preparate din legume, ouă, lapte şi produse
lactate; preparate din fructe
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori din cafea;
făină şi preparate făcute din cereale, pâine;
produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
pizza, paste, gustări tip sandwish, baghete şi
alte preparate similare, sosuri (condimente).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06527
(151) 16.09.2011
(732) S.C. LTHD CORPORATION

S.R.L., Str. Ardealului nr. 70, Jud.
Timiş, 300153, TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

Just in Time PREMIER BUSINESS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:261108; 270515;

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

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06517
(151) 15.09.2011
(732) S.C. MAXPAL S.R.L., Str. Jepilor nr.

6A, Jud. Braşov, 500256, BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

MAXPAL AVEM GRIJĂ DE BIROUL
TĂU

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06541
(151) 16.09.2011
(732) ION MADALIN SEBASTIAN, Str.

Fagurului nr. 73A, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

HOUSE ALL
  
(531) Clasificare Viena:070311; 270507;

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile;materiale metalice

pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri. 
8 Unelte şi scule acţionate manual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire,măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
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39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06518
(151) 15.09.2011
(732) S.C. MAXPAL S.R.L., Str. Jepilor nr.

6A, Jud. Braşov, 500256, BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

officestuff.ro

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06519
(151) 15.09.2011
(732) S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L.,

Sat. Varsatura; jud. Vrancea, ,
COMUNA JARISTEA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

CRAMA BLUM DINASTIE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06520
(151) 15.09.2011
(732) S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L.,

Sat. Varsatura; jud. Vrancea, ,
COMUNA JARISTEA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

CRĂCIUNA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06521
(151) 15.09.2011
(732) S.C. ODOBESTI VINEX S.R.L.,

Sat. Varsatura; jud. Vrancea, ,
COMUNA JARISTEA ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
bl.P 53, scara A, parter, ap.1, judeţ
Ilfov SNAGOV

(540)

CRAMA BLUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06529
(151) 16.09.2011
(732) S.C. SYNAPSE BLAZE S.R.L., Str.

Băiţa nr. 1, ap. 45, jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) DI CONSULT -  CABINET
CONSILIERE ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE, Str.
Mircea cel Bătrân nr. 2, ap. 12, Jud.
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

CREATIVE MONKEYZ

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 050718;

140502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelarie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06530
(151) 16.09.2011
(732) TUDORIE DAN, Str. Poarta Albă nr.

2-4, bl. 109, ap. 60, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KSC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06532
(151) 16.09.2011
(732) S.C. NEGRO 2000 S.R.L., B-dul

Metalurgiei, nr.136, sector 4, 041837,
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)

(531) Clasificare Viena:050520;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06512
(151) 19.09.2011
(732) S.C. BIAMI PROD S.R.L., str.

Uzinei nr. 1, judeţul Sibiu, , MÂRŞA
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

BIAMI

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06513
(151) 19.09.2011
(732) S.C. BIAMI PROD S.R.L., str.

Uzinei nr. 1, judeţul Sibiu, , MÂRŞA
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

LAGUNA

(591) Culori revendicate:alb, negru, maro

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06556
(151) 19.09.2011
(732) S.C. PERFECT LIAISON S.R.L.,

Str.Năvodari nr. 32A, et. 1, camera 1,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PERFECT

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

45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06557
(151) 19.09.2011
(732) DOBRE DANIEL IONICA, Str.

Şerban Vodă nr. 43, bl. 2, sc. 4, ap.
121, et. 7, sector 4, 040203,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZILELE GUSTULUI

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06558
(151) 19.09.2011
(732) DOBRE DANIEL IONICA, Str.

Şerban Vodă nr. 43, bl. 2, sc. 4, ap.
121, et. 7, sector 4, 040203,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SĂPTĂMÂNA GUSTULUI
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(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.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06560
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii
CardioProtect
(591) Culori revendicate:verde, galben,

grena
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;

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

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

ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 06561
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii
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(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06562
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii Ginkgo
Biloba

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
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învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 06544
(151) 19.09.2011
(732) S.C. ROMMAC TRADE S.R.L., Str.

Marin Preda nr. 78, jud. Teleorman, ,
COMUNA OLTENI ROMANIA 

(540)

Rommac Mănâncă natural

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cereale pentru mic dejun.
39 Ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06545
(151) 19.09.2011
(732) S.C. VANGUARD SECURITY

SERVICES S.R.L., Str. Lucaci nr. 73,
ap. 7, parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VANGUARD SECURITY SERVICES

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:020904; 260318;

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

clase:
37 Servicii de instalare şi întreţinere sisteme
tehnice şi electronice de supraveghere,
alarmare şi pază.
38 Servicii de dispecerat, monitorizare şi
intervenţie pentru la sisteme de alarmare.
39 Servicii de transport securizat pentru
persoane şi valori.
41 Cursuri de pregătire pentru agenţi de pază
şi animale de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii de pază pentru
protejarea persoanelor; gardă de corp,
consultanţă în domeniul pazei; servicii de
investigaţii şi detectivi particulari.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06546
(151) 19.09.2011
(732) SERPICO TRADING S.R.L., Str.

Drumul Odăii nr. 26C, Jud. Ilfov,
075100, OTOPENI ROMANIA 

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

(540)

O'GREEN

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020914;

050314; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06563
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii Vitamina E

(591) Culori revendicate:verde, galben,
azuriu

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
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
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plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 06547
(151) 19.09.2011
(732) MERARU STELIAN, Str. Regina

Maria nr. 5, bl. J, sc. D, ap. 16, Jud.
Vâlcea,  240140,  RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

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

(540)

fresh Kebab

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

clase:

29 Carne, produse din carne, extracte din
carne; kebab, mâncăruri preparate,
semipreparate sau în formă congelată,
constând predominant din carne de pasăre,
carne de miel şi/sau de vită, cartofi prăjiţi.
43 Servicii de alimentaţie publică, pentru
vânzare directă sau la domiciliu; restaurant,
restaurant tip fast-food, cafenea, catering,
bistro, bar, ceainărie, cantină, bufet cu
autoservire, bufet expres, snack-bar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06564
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii CardioForte

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270511;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
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şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06574
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis Inteligenta Naturii StresControl

(591) Culori revendicate:verde, galben,
bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06575
(151) 19.09.2011
(732) TOP LAND EXIM S.R.L., Str. Piatra

Morii nr. 18, sector 1, 013299,
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)

OZON High Quality

(531) Clasificare Viena:010102; 260118;
270507;  

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

5 Odorizante de cameră.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06565
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii Magneziu
Plus Vitamina B6

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06576
(151) 19.09.2011
(732) CIUPE NICOLAE, Sat Buciumi

(Comuna Buciumi) nr. 141, Judeţul
Sălaj, , LOCALITATEA BUCIUMI
ROMANIA 

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

(540)

KASSA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06566
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii Omega 3
forte

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270508;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06548
(151) 19.09.2011
(732) NGUYEN THANH NGA, Cu

rezidenţă în România, Str. N.G.
Caranfil nr. 58-60, bl. 21B, ap. 37,
sector 1, 014146, BUCUREŞTI
VIETNAM B

(540)

PARIS-MILAN Accessories

(531) Clasificare Viena:010102; 020901;
270507;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06577
(151) 19.09.2011
(732) S.C. MANDRAGORA S.R.L., Str.

Feteşti nr.4, bl.F5, sc.B, parter, ap.16,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MANDRAGORA

 (531) Clasificare Viena:260303; 260306;
270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06567
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii Calciu 600mg
cu Vitamina D3 800 ui Complex Forte

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270502;

270508; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
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distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06568
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii LaxaNatur

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270501;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06549
(151) 19.09.2011
(732) A L V A R E Z  &  M A R S A L

HOLDINGS, LLC, 600 Lexington
Avenue, 6th Floor, 10022, NEW
YORK S.U.A. NY

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

(540)

A & M

(300) Prioritate invocată:
 /15.08.2011/US
  
(531) Clasificare Viena:241725; 261125;

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

clase:
35 Servicii de management a afacerilor;
servicii de supraveghere (supervizare) a
afacerilor; servicii de consultantă în afaceri.
36 Servicii de consultanţă a creditării; servicii
de consultanţă financiară; servicii de
administrare (tutorizare) a falimentului;
servicii de examinare a falimentului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06569
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FILDAS TRADING S.R.L., Str.

Banat nr. 2, jud. Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Naturalis inteligenţa naturii Calciu cu
Vitamina D

(591) Culori revendicate:verde, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 270502;

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2011/38

învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 06578
(151) 19.09.2011
(732) S.C. IANA FURNO S.R.L., Judeţul

Vrancea, , COMUNA VULTURU
ROMANIA 

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

(540)

BRUTĂRIE PANIDOR

(591) Culori revendicate:alb, roşu, maro

  
(531) Clasificare Viena:020111; 080101;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06550
(151) 19.09.2011
(732) COLESA OVIDIU GABRIEL, Str.

I.L.Cargiale nr.13, sector2, 70207,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BACHATA ROMANIAN
FESTIVAL-Campionatul National de
Bachata-Campionatul National de Salsa

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06579
(151) 19.09.2011
(732) S.C. FILIP D IMPEX S.R.L., Str.

Malin nr. 21, judeţul Arad, , ARAD
ROMANIA 

(540)

LeonFilip

  
(531) Clasificare Viena:061901; 090110;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06551
(151) 19.09.2011
(732) MINERAL GRUP SECURITY

S.R.L., Str. Primăverii, bl. D7, ap. 8,
Jud. Bihor, 417040, COMUNA BALC
ROMANIA 

(540)

M.G.S. MINERAL GRUP SECURITY
(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:240115; 270524;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06552
(151) 19.09.2011
(732) S.C. SOLARIS PRINT S.R.L., Str.

Frosa Sarandy nr. 1, bl. 33, sc. A, ap.
23, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

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

  
(531) Clasificare Viena:260310; 260404;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06553
(151) 19.09.2011
(732) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.,

Str. Prelungirea Taberei, nr. 7, Jud.
Tulcea, , TULCEA ROMANIA 

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

(540)

TP

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

  
(531) Clasificare Viena:260116; 260118;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06580
(151) 19.09.2011
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AZURI'S

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
(pantone 3255C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
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uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06581
(151) 19.09.2011
(732) S.C. PROMPT S.A., Str. Avram

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

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

(540)

TERMALUM spa

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260205;

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

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale

pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; sală de sport, bazin de
înot.
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 06554
(151) 19.09.2011
(732) SOCIETATEA COOPERATIVA

M E S T E S U G A R E A S C A
AUTOTEHNOCONSTRUCT, Şos.
Giurgiului nr. 87, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOOPERA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
autovehiculelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Servicii auto, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor ( reparaţii de caroserie,
tinichigerie, vopsitorie, mecanică, electrică,
service roţi, ITP, cosmetică auto, sisteme
audio video, alarme).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06582
(151) 19.09.2011
(732) S.C. HUMAN INVEST S.R.L., Str.

Ion Campineanu nr. 11, et. 4, cam.
413, Centrul de Birouri Union, sector
1, 70000, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

HumanInvest Leadership Cultural
Change Teams

(591) Culori revendicate:mov (pantone
276C), portocaliu (pantone 165C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06555
(151) 19.09.2011
(732) SOCIETATEA COOPERATIVA

M E S T E S U G A R E A S C A
AUTOTEHNOCONSTRUCT, Şos.
Giurgiului nr. 87, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUTO OPERA

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
autovehiculelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Servicii auto, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor ( reparaţii de caroserie,
tinichigerie, vopsitorie, mecanică, electrică,
service roţi, ITP, cosmetică auto, sisteme
audio video, alarme).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06583
(151) 19.09.2011
(732) NEGRU MAGDALENA -

CRISTIANA, Cal. Buziaşului nr.
28C, bl. A1, sc. A, et. 5, ap. 11/A,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

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

(540)

Grupul de Comunicare prin Excelenta
PRAEMIUM

(591) Culori revendicate:verde, maro, negru

  
(531) Clasificare Viena:020725; 270502;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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materiale, necuprinse în alte clase; produse
pentru imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; promovare campanii publicitare,
sondaje de opinie, promovarea vânzărilor
pentru terţi. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
m ă r f u r i l o r ;  o r g a n i z a r e a  d e
călătorii;distribuirea de materiale publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06584
(151) 20.09.2011
(732) S.C. UNIMINERAL GRUP S.R.L.,

Str. Ana Ipătescu nr. 4A, jud. Olt
(fostul Centru de Calcul), , SLATINA
ROMANIA 

(540)

UNImineral

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260409; 270502;

290112;  

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

19 Materiale de construcţie 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; distribuirea
de materiale de construcţii.
40 Tratarea materialelor de construcţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06592
(151) 20.09.2011
(732) S . C .  M A N U F A C T U R A

DOROBANTI S.R.L., Intr. Av.
Teodor Iliescu nr. 46, parter, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IUNO CREŞTEM CA-N POVEŞTI
(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:270509; 270524;

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

clase:
25 Articole de încălţăminte pentru copii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06585
(151) 20.09.2011
(732) IRIMIA CRISTINEL, Str. Echităţii

nr. 33A, sc. 2, et. 1, ap. 16, jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(540)

VRANCEA MEDIA

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270502;

270507; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 06598
(151) 20.09.2011
(732) S.C. NETRISK BROKER DE

ASIGURARE S.R.L., Str. General
Dona nr. 22-24, ap. 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ASIGURA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06586
(151) 20.09.2011
(732) IRIMIA CRISTINEL, Str. Echităţii

nr. 33A, sc. 2, et. 1, ap. 16, jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(540)

Gazeta de Focşani

  
(531) Clasificare Viena:071120; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 06591
(151) 20.09.2011
(732) T H E O D O R E  C O R E S I ,

Meissnergasse 5/1/1, A-1220, WIEN
AUSTRIA 

(540)

CONCURSUL INTERNATIONAL DE
INTERPRETARE MUZICALĂ VOX
ARTIS - INTERNATIONAL MUSIC
COMPETITION VOX ARTIS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Activitate cu caracter educativ, artistic,
cultural, competiţional, deschisă publicului şi
participării de pe întreg mapamondul, vizând
domeniul muzical în totalitate ( vocal,
instrumental, creaţie muzicală).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06599
(151) 20.09.2011
(732) S.C. KLASS PRODEXPORT

S.R.L., Str. Tămâioarei nr.37-39,
sector 2, 7000, BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

KLASS
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(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipament de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06587
(151) 20.09.2011
(732) IRIMIA CRISTINEL, Str. Echităţii

nr. 33A, sc. 2, et. 1, ap. 16, jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(540)

Ghidul Vrancei

  
(531) Clasificare Viena:020123; 241517;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 06600
(151) 20.09.2011
(732) S.C. VIASTEIN S.R.L., B-dul. Lacu

Roşu, nr. 1, sc. D, ap. 16, Jud.
Harghi ta ,  ,  GHEORGHIENI
ROMANIA 

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

(540)

VIASTEIN

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:240703; 270502;

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

clase:
19 Materiale de construcţie 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.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06593
(151) 20.09.2011
(732) PAVEL NICOLAE, Str. Băiculeşti

nr. 13, sector 1, 013191, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Winnie & Christopher

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06588
(151) 20.09.2011
(732) SUCIU CORNELIUS FLORIN,

Soseaua Erou Nicolae Iancu nr. 103,
vila C 25, Judetul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

MISCAREA "NOI" - "NOUA ORDINE
INSTITUTIONALA" DIN ROMANIA

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06589
(151) 20.09.2011
(732) SISTER & CO S.R.L., Str. Muzelor

nr. 20, ap. 1, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CEA MAI BUNA MAMA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06590

(151) 20.09.2011
(732) SISTER @ WORK, Str. Muzelor nr.

20, ap. 1, sector 4, 040191,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASA DE DIAMANTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06594
(151) 20.09.2011
(732) MOCIOACĂ RAOUL CĂTĂLIN,

Str. Aleea Barajul Rovinari nr. 14, bl.
M-7A, sc. B, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ŞANSA OLTENIEI

(591) Culori revendicate:roşu, alb, galben,
albastru
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(531) Clasificare Viena:040301; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06595
(151) 20.09.2011
(732) S.C. FC DAMILA MĂCIUCA S.A.,

Sat Oveselu, judeţul Vâlcea, , COM.
MĂCIUCA ROMANIA 

(540)

FC DAMILA MĂCIUCA

(591) Culori revendicate:verde (pantone
355C), gri (pantone Cool Gray 3C)

  
(531) Clasificare Viena:210301; 240115;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06602
(151) 20.09.2011
(732) CARGILL INCORPORATED,

15407 McGinty Road West,
55391-5624, WAYZATA S.U.A.
MINNESOTA

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

(540)

GÂTEŞTE CU ÎNCREDERE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06596
(151) 20.09.2011
(732) ŞUCU CAMELIA-GEORGETA,

Str. Dealul Tugulea nr. 24-30, bl. 16,
ap. 8, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAMELIA ŞUCU

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Bijuterii.
25 Îmbrăcăminte şi încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06597
(151) 20.09.2011
(732) FLORESCU TIBERIU GABRIEL,

Str. Lita nr. 24, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMBATANT

(591) Culori revendicate:negru, galben
 (531) Clasificare Viena:031316; 260315;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06603
(151) 20.09.2011
(732) S.C. CALOR S.R.L., Str. Progresului

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

(540)

ROMANIA-DA + SPQR

(531) Clasificare Viena:240118; 240916;
260116;  

(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.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06601
(151) 20.09.2011
(732) GOLDEN BRANDS LIMITED,

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

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

(540)

FORZA NATURA

(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, fructe deshidratate; jeleuri,
dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile; alune şi
alune de pădure prăjite, nuci preparate,
migdale preparate, arahide preparate, fistic
prăjit.
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31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; alune, nuci,
migdale, arahide, caju crud cuprinse în această
clasă; animale vii; fructe şi legume proaspete;
alune crude, nuci crude, migdale crude,
arahide crude, fistic şi caju crud; seminţe,
plante şi flori naturale; mâncare pentru
animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06492
(151) 15.09.2011
(732) S.C. PAPILLON LABORATOIRES

COSMETIQUES S.R.L., Str.
Intrarea Binelui nr.1A, sector 4,
042159, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

LONCOLOR ULTRA MAX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06604
(151) 20.09.2011
(732) MARIŞ ANDREI, B-dul. Decebal nr.

94, bl. G5, sc. D, ap. 69, Jud. Neamţ, ,
PIATRA NEAMŢ 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)

PARANNOYA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06614
(151) 21.09.2011
(732) BIOFARMA, 50 rue Carrot, 92284,

SURESNES CEDEX FRANTA 
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU

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

(540)

TIME DIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2011/38

35 Anchete, sondaje de opinie şi studii
statistice în domeniul medical şi farmaceutic;
compilarea şi colectarea datelor ştiinţifice,
farmaceutice sau medicale în cadrul unor baze
de date pe calculator. 
42 Servicii de cercetare ştiinţifică în domeniul
medical, şi anume studii medicale şi studii
clinice. 
44 Servicii de consultanţă în domeniul
farmaceutic; servicii de informare în domeniul
farmaceutic şi medical; servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06615
(151) 21.09.2011
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ

HOLDING GmbH, Chollestrasse 4,
6301, ZUG ELVETIA 

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

(540)

INDRAZNESTE SA FII TANDRU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cacao, ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de ciocolată şi preparate
pentru astfel de băuturi; biscuiţi, produse de
brutărie, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, în special produse de cofetărie pe
bază de zahăr şi ciocolată, produse din aluat,
preparate făcute din cereale, gheaţă
comestibilă, îngheţată. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06616
(151) 21.09.2011
(732) ASOCIAŢIA HARTA VERDE

ROMÂNIA, Str. Împăratu Traian nr.
53, sc. F, ap. 90A, judeţul Bistriţa
Năsăud, 420145, BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

Harta Verde

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Suporturi cu înregistrări video cu informaţii
despre studii de durabilitate, ecologice şi
sociale, ştiinţă, design grafic, artă, învăţare,
planificare urbană, arhitectură peisagistică,
dezvoltare comunitară, istorie, jurnalism şi
domeniul civic; publicaţii digitale descărcabile
şi anume, cărţi, reviste, buletine informative,
broşuri, afişe şi hărţi despre studii de
durabilitate, ecologice şi sociale, ştiinţă,
design grafic, artă, învăţare, planificare
urbană, arhitectură peisagistică, dezvoltare
comunitară, istorie, jurnalism şi domeniul
civic; hărţi digitale descărcabile; caractere
iconologice digitale descărcabile pentru
utilizare la tipărire şi digitală.
16 Produse de imprimerie şi anume, hărţi,
afişe, cărţi poştale, semne de carte, coli cu
abţibilduri; cărţi în domeniul resurselor
durabilităţii şi ecologice, culturale şi civice;
materiale tipărite cu instrucţiuni, educaţionale
şi didactice în domeniul referitor la studii de
durabilitate, ecologice şi sociale, ştiinţă,
design grafic, artă, învăţare, planificare
urbană, arhitectură peisagistică, dezvoltare
comunitară, istorie, jurnalism şi domeniul
civic; garnituri de litere de tipar.
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35 Difuzarea de anunţuri şi materiale
publicitare şi publicitate şi diseminare de
informaţii promoţionale în formate tipărite sau
digitale, inclusiv site-uri web mobile,
platforme cu hărţi interactive care conţin
informaţii despre cartografiere, hărţi şi despre
studii de durabilitate, ecologice şi sociale,
ştiinţă, design grafic, artă, învăţare, planificare
urbană, arhitectură peisagistică, dezvoltare
comunitară, istorie, jurnalism şi domeniul
civic; şi administrare comercială şi funcţii de
birou, inclusiv arhive, ateliere de lucru,
planificare şi dezvoltare de program în
domeniul cartografierii, studiilor de
durabilitate şi ecologice, resurselor culturale,
sociale şi (cetăţeneşti).
39 Coordonarea de tururi sub formă de
drumeţii, ciclism şi tururi cu autocarul pentru
educatori, studenţi, cartografi, membrii ai
comunităţii şi turişti în domeniul resurselor
durabile şi ecologice, culturale, sociale şi
cetăţeneşti; furnizarea de hărţi geografice
online nedescărcabile cu rute digitale spre
locuri, zone şi resurse importante cu privire la
resurse durabile şi ecologice; furnizarea de
hărţi geografice online nedescărcabile cu rute
digitale spre locuri, zone şi resurse de
importanţă culturală, socială şi civică,
respectiv rute spre locuri importante din punct
de vedere al tradiţiilor culturale, al culturii
contemporane, al punctelor topografice
culturale, al agenţiilor guvernamentale şi
neguvernamentale, al planificării urbane, al
arhitecturii peisagistice, al dezvoltării
comunitare şi al istoriei.
41 Servicii educaţionale, respectiv furnizarea
de seminare, training şi ateliere experimentale
în mai multe locuri în domeniul resurselor
durabilităţii şi ecologice, culturale şi civice;
furnizare de publicaţii digitale nedescărcabile
online, şi anume, cărţi, reviste, buletine
informative, broşuri, afişe şi hărţi despre
studii de durabilitate, ecologice şi sociale,
ştiinţă, design grafic, artă, învăţare, planificare

urbană, arhitectură peisagistică, dezvoltare
comunitară, istorie, jurnalism şi domeniul
civic; servicii de cercetare educaţională în
domeniul resurselor durabile, de mediu,
ecologice, culturale, sociale şi civice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, şi anume,
hărţi de mediu şi cartografiere; servicii de
consultanţă în domeniul hărţilor de mediu cu
informaţii despre cartografierea durabilă, de
mediu şi ecologică; proiectare şi dezvoltare de
hardware şi software de calculator; furnizarea
de hărţi geografice online nedescărcabile cu
rute digitale spre locuri, zone şi resurse
importante cu privire resurse durabile şi
ecologice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06605
(151) 21.09.2011
(732) S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.,

Str. Studioului, corp 1 Platouri, nr. 1,
et. 2, jud. Ilfov, 070000, BUFTEA
ROMANIA 

(540)

PARIU CU Viaţa

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

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270502;

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

clase:
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9 Film cinematografic; casete video, discuri
compacte (audio-video); benzi video; ochelari
de soare.
14 Bijuterii; podoabe (bijuterii); strasuri;
articole de bijuterie.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; papetărie;
materiale pentru artişti; articole de birou;
caiete; calendare; block notes, semn de carte,
creioane, stilouri, pixuri, penare, acuarele;
ascuţitoare de creioane; gume de şters;
albume, cataloage, pliante, tipărituri; mape
pentru documente.
18 Ghiozdane; curele; umbrele; serviete
(marochinărie); mape.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
articole pentru acoperirea capului; şepci,
pălării, fulare, mănuşi, căciuli, eşarfe.
35 Publicitate.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi televiziune.
39 Distribuirea (livrarea) de produse (casete
video, discuri compacte (audio-video), benzi
video).
41 Realizare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune; producţie de filme; educaţie;
divertisment; activităţi culturale; jocuri şi
concursuri; organizare de spectacole;
petreceri.
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06632
(151) 21.09.2011
(732) S.C. IT PROFESSIONALS S.R.L.,

Str. Mihail Cioranu nr.4, bl.68, ap.31,
sector 5, 050751, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ITACADEMY PROFESSIONAL
LEARNING SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:200701; 270502;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06633
(151) 21.09.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Polialb

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06634
(151) 21.09.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Poliklar

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06635
(151) 21.09.2011
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Poliwhite

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06619
(151) 21.09.2011
(732) VILCEANU DRAGOS, Str.

Gheorghe Dumitrescu Bumbeşti nr.
10, Jud. Gorj, , BUMBEŞTI JIU
ROMANIA 

(540)

Imoalert

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06620
(151) 21.09.2011
(732) VILCEANU DRAGOS, Str.

Gheorghe Dumitrescu Bumbeşti nr.
10, Jud. Gorj, , BUMBEŞTI JIU
ROMANIA 

(540)

Imodeal

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06624
(151) 21.09.2011
(732) HIRCIU DENISA LOREDANA, Str.

Constantin Brâncoveanu nr. 76, bl.
11F, et. 3, ap. 10, jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(732) PETRACHE ALEXANDRU
MIHAI, Şos. Olteniţei nr. 67, bl. G5,
sc. 4, et. 5, ap. 46, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Maestro Pizza & Delivery

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

  
(531) Clasificare Viena:090719; 270509;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Livrarea pizzei la domiciliul clientului.
43 Pizzerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06621
(151) 21.09.2011
(732) PANGRAZI TIZIANO, Prelungirea

Ghencea nr. 94-100, bl. B, sc. B2, ap.
234, sector 6, ,  ITALIA 

(540)

Optica Milano

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270512;

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

clase:
9 Cititoare optice, cutii pentru lentile de
contact, discuri optice compacte, discuri
optice, lămpi optice, lanterne optice, lantişoare
pentru ochelari fără braţe, lentile corectoare,
lentile de contact, cutii pentru lentile de
contact, lentile de ochelari, lentile optice,
ochelari împotriva luminii orbitoare, soluţii
pentru lentile de contact, lupe, obiective,
aliade pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, ochelari de protecţie
pentru sport, ochelari de soare, ochelari optici,
instrumente pentru optică, ochelari fără braţe,
rame pentru ochelari fără braţe, şnururi pentru
ochelari fără braţe, lănţişoare pentru ochelari
fără braţe, tocuri pentru ochelari fără braţe,
oglinzi optice, rame de ochelari, rame de
ohelari fără braţe, sticlă optică, şuruburi
micrometrice pentru instrumente optice, tocuri
de ochelari. 
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
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a produselor optice, lentile, rame, ochelari,
tocuri (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
40 Şlefuirea sticlei optice, polizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06606
(151) 21.09.2011
(732) S.C.  MEDIAPRO MUSIC

ENTERTAINMENT S.R.L., Str.
Studioului nr. 1, Clădirea Centrală a
Studiourilor Media Pro, CAMERA
141, judeţul Ilfov, *, BUFTEA
ROMANIA 

(540)

LALA BAND

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

  
(531) Clasificare Viena:220115; 270508;

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

clase:
9 Discuri compacte (audio-video); aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare; discuri acustice.
35 Publicitate.
41 Servicii de compoziţie muzicală; servicii
de divertisment; servicii de divertisment, în

special servicii oferite de o formaţie de
muzică; şervicii de studio de înregistrare;
educaţie; activităţi culturale; organizare de
spectacole, petreceri, evenimente. 
42 Servicii de creare şi menţinere de site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06607
(151) 21.09.2011
(732) Lek farmacevtska druzba d.d.,

Verovskova 57,, 1526, LJUBLJANA
SLOVENIA 

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

(540)

LINEX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice, suplimente
nutriţionale pentru uz medical, substanţe
dietetice pentru uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06608
(151) 21.09.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr. 1-10,
Centrul Comercial Dragonul Rosu
MEGASHOP, et. 3, biroul 2-4, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul unui centru comercial
(shopping center). 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06625
(151) 21.09.2011
(732) S.C. ELBACOM CONSULTING

S.R.L., Str. Popa Şapcă nr. 25, jud.
Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

B BEST CREDIT SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270502;

270521; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Consultanţă pentru afaceri şi management
financiar, activităţi auxiliare intermedierilor
finanaciare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06622
(151) 21.09.2011
(732) PANGRAZI TIZIANO, Prelungirea

Ghencea nr. 94-100, bl. B, sc. B2, ap.
234, sector 6, ,  ITALIA 

(540)

AMBRA ITALIA

(591) Culori revendicate:galben, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260205; 270512;

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

clase:
9 Cititoare optice, cutii pentru lentile de
contact, discuri optice compacte, discuri
optice, lămpi optice, lanterne optice, lantişoare
pentru ochelari fără braţe, lentile corectoare,
lentile de contact, cutii pentru lentile de
contact, lentile de ochelari, lentile optice,
ochelari împotriva luminii orbitoare, soluţii
pentru lentile de contact, lupe, obiective,
aliade pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, ochelari de protecţie
pentru sport, ochelari de soare, ochelari optici,
instrumente pentru optică, ochelari fără braţe,
rame pentru ochelari fără braţe, şnururi pentru
ochelari fără braţe, lănţişoare pentru ochelari
fără braţe, tocuri pentru ochelari fără braţe,
oglinzi optice, rame de ochelari, rame de
ohelari fără braţe, sticlă optică, şuruburi
micrometrice pentru instrumente optice, tocuri
de ochelari. 
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35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor optice, lentile, rame, ochelari,
tocuri (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
40 Şlefuirea sticlei optice, polizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06609
(151) 21.09.2011
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Sat

Fundeni, Str. Dragonul Rosu nr. 1-10,
Centrul Comercial Dragonul Rosu
MEGASHOP, et. 3, biroul 2-4, Jud.
Ilfov, , COMUNA DOBROESTI
ROMANIA 

(540)

Magazinul Universal DRAGONUL
ROŞU: Cheltuieşti mai puţin

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de vânzare cu amănuntul
prin intermediul unui centru comercial
(shopping center). 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; servicii de
închiriere de spaţii comerciale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06611
(151) 21.09.2011
(732) A S O C I A T I A  T R A D I T I A

ROMANEASCA, Str. Pădurarilor nr.
4, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA TRADITIA
ROMÂNEASCĂ ROMÂNE, SĂ FII BUN!
(531) Clasificare Viena:241302; 241322;

241324;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2011 06626
(151) 21.09.2011
(732) S.C. MORGAN RESTAURANT &

PUB S.R.L., Str. Speranţei nr. 7,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LA DUD
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(531) Clasificare Viena:180123; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06612
(151) 21.09.2011
(732) S.C. REDY STARIMPEX S.R.L.,

Str. Pâncota nr. 5, bl. 14, sc. 1, et. 8,
ap. 26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Mari Mar

(591) Culori revendicate:albastru marin, alb,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:260410; 270512;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06627
(151) 21.09.2011
(732) S.C. GRANIT IMPEX S.R.L., Sat

Brădeşti nr. 160, 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)

MR BIG

  
(531) Clasificare Viena:030717; 050520;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06613
(151) 21.09.2011
(732) S.C. GREEN LIGHT GRUP S.R.L.,

Str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

IT GREEN LIGHT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii de consultanţă în
educaţie.
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 consultanţă IT & C; servicii de
consultanţă în expertiză tehnologică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06628
(151) 21.09.2011
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., Str.

Drumul între Tarlale nr. 1, Jud. Ilfov,,
, COMUNA CERNICA 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)

PRIDE OF WEMBLEY

(591) Culori revendicate:roşu, alb, roz,
portocaliu, galben, maro, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

240921; 270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice naturale şi industriale, şi
anume gin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06629
(151) 21.09.2011
(732) S.C. LILY'S FASHION STYLE

S.R.L., Str. Drumul Taberei nr. 65, et.
4, ap. 74, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

lotop

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI nr. 9/2011/38

(210) M 2011 06630
(151) 21.09.2011
(732) KOCAKLI MUHAMMED FATIH,

Piata Alba Iulia nr. 6, bl. 15, sc. B, et.
3, ap. 36, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

Donella

(591) Culori revendicate:roz, alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260118; 261325;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2011 06631
(151) 21.09.2011
(732) S.C. RISO SCOTTI DANUBIO

S.R.L., Str. Dr. Obedenaru nr. 8, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Danubio

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

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

clase:
29 Fasole uscată, conservată; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Arpacaş, fasole uscată.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2011 06610
(151) 21.09.2011
(732) BYBLOS S.R.L., Str. Constantin

Rădulescu-Motru nr. 13, bl. 13, et. 7,
ap. 71, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) SIVECO ROMANIA S.A., Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Complex
Victoria Park, Corp Clădire, C4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

eduVision 2020

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:050520; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE
 BOPI 9 DIN DATA DE 22 SEPTEMBRIE

Referitor depozit national M 2011/05227 publicat in BOPI Cereri Marci 7 din data de
21.07.2011 dintr-o regretabila eroare de dactilografiere continutul clasei 41 a fost publicat
incorect.
Clasa 41 corecta este : Educatie; instruire; divertisment; activitati sportive si
culturale. 
Pentru aceasta s-a trimis mandatarului o notificare rectificativa si s-a facut si corectura in
baza de date.
___________________________________




