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CERERI DE Mărci publicate în BOPI nr 10/2010
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2010

06401
18.10.2010 S.C. DOMENIILE BOIERU

S.R.L.
domeniile boieru

2 M 2010
06402

18.10.2010 S.C. DOMENIILE BOIERU
S.R.L.

DOMENIILE BOIERU 2009 Cardinal
LATE HARVEST PINOT GRIS DOC
CIUMBRUD

3 M 2010
06403

18.10.2010 S.C. DOMENIILE BOIERU
S.R.L.

DOMENIILE BOIERU 2009
Episcopal TRAMINER PINOT GRIS
SAUVIGNON DOC CIUMBRUD

4 M 2010
06775

19.10.2010 GAGIU MIRABELA ELENA GTV

5 M 2010
07030

19.10.2010 S.C. POLICALITA S.R.L. P POLICALITA Calitatea gustului!

6 M 2010
07053

15.10.2010 S.C. UA PROT ARDEAL
SECURITY S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALĂ UA
PROT ARDEAL SECURITY

7 M 2010
07117

14.10.2010 RUXANDRA SOARE Bucureştiul la vedere

8 M 2010
07118

14.10.2010 PAULA IOANA ROSENBERG În Plimbare la Şosea

9 M 2010
07119

14.10.2010 PAULA IOANA ROSENBERG OAMENI ŞI LOCURI

10 M 2010
07120

14.10.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Jazz in the City

11 M 2010
07121

14.10.2010 RUXANDRA SOARE Bucharest, Jardin des Fleures

12 M 2010
07122

14.10.2010 RUXANDRA SOARE Oraşul Vrăjit

13 M 2010
07123

14.10.2010 RUXANDRA SOARE Pe Uliţele Oraşului

14 M 2010
07124

14.10.2010 RUXANDRA SOARE România la Pas

15 M 2010
07125

14.10.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Bătaia cu Flori

16 M 2010
07126

14.10.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Green Culture

17 M 2010
07271

20.10.2010 GARDUS RARES ALEXANDRU Gheţarul
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18 M 2010
07297

14.10.2010 S.C. COTTON YARN ROMANIA
S.R.L.

Lady Lebăda Cotton Woo

19 M 2010
07344

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. BIOSOPROFEN

20 M 2010
07331

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. TESTOHEX

21 M 2010
07345

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. NEOTIMPANAL

22 M 2010
07332

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. MADIOL

23 M 2010
07346

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. OPTOPROT

24 M 2010
07347

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. FERIGOSAN

25 M 2010
07348

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. OFTARIN

26 M 2010
07333

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. DIFEBIOM

27 M 2010
07349

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. ALBIZOL

28 M 2010
07334

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. NERVOFORT

29 M 2010
07335

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. TRICOFIŢIN

30 M 2010
07336

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. PAHEBIL

31 M 2010
07337

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. ACIDOPEPS

32 M 2010
07308

14.10.2010 BADAU GABRIELA PIZZA EXPERT EXPERTI IN PIZZA

33 M 2010
07350

14.10.2010 SOLDEX LIMITED SEMKI

34 M 2010
07338

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. GALIFORT

35 M 2010
07309

14.10.2010 S.C. BRANDFUSION CONSULT
S.R.L.

PANESSEUR

36 M 2010
07339

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. ETO (EXTRACT TOTAL DE OCHI)

37 M 2010
07316

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. PASINAL
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38 M 2010
07340

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. GALISAN

39 M 2010
07314

14.10.2010 S.C. AX BOX KING S.R.L. A:B AX BOXING

40 M 2010
07341

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. HEXIOCAPS

41 M 2010
07317

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. HELIGAL

42 M 2010
07315

14.10.2010 S.C. QIANG HAN SHU S.R.L. GETRICH BEAUTY WEIDI

43 M 2010
07342

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. PORMIN

44 M 2010
07318

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. ROMLECITIN

45 M 2010
07343

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. IOZINOL

46 M 2010
07319

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. SEBOROL

47 M 2010
07352

14.10.2010 S.C. WIND POWER ENERGY
S.R.L.

WPE Wind Power Energy

48 M 2010
07320

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. DIGIFORT

49 M 2010
07321

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. AVIMIN

50 M 2010
07322

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. COLISAN

51 M 2010
07323

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. ALBINOZIN

52 M 2010
07324

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. AUDISAN

53 M 2010
07325

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. PARASTOP

54 M 2010
07326

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. EXTRAHEPAT

55 M 2010
07327

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. PURGOFEN

56 M 2010
07328

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. FOLADON

57 M 2010
07329

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. SALIROM



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 10/2010

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

4

58 M 2010
07330

14.10.2010 S.C. BIOFARM S.A. KATEIN

59 M 2010
07353

14.10.2010 S.C. CODEX PUBLICUS MEDIA
S.R.L.

dex online

60 M 2010
07354

14.10.2010 PETRESCU MARIUS Shane Bryan

61 M 2010
07355

14.10.2010 S.C. HELIOS S.A. HELIOS

62 M 2010
07356

14.10.2010 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. GUSTU'TĂU

63 M 2010
07370

14.10.2010 COSTEA IOANA SIMINA www.entrepreneur.info.ro
Entrepreneur.Ro the Entreprenorial
Day

64 M 2010
07371

14.10.2010 S.C. LIFE FARM S.R.L. farmacia life

65 M 2010
07365

14.10.2010 S.C. BABYLON GARDEN S.R.L. Babylon Garden

66 M 2010
07366

14.10.2010 S.C. BEST S.R.L. AQUA vita

67 M 2010
07372

14.10.2010 S.C. ROENP INIT S.R.L. RO EnP

68 M 2010
07358

14.10.2010 CIUREANU IOAN - ADRIAN eCongres

69 M 2010
07367

14.10.2010 S.C. BEST S.R.L. Cory

70 M 2010
07359

14.10.2010 S.C. CONTEXPERT
CONSULTING S.R.L.

: contexpert

71 M 2010
07368

14.10.2010 SERBU NICOLAE BUCHAREST GP A NEW KIND OF
STREET CIRCUIT

72 M 2010
07369

14.10.2010 POSTELNICU ION
0.00TUDOR DAN

TEATRUL NATIONAL POPULAR
BUCURESTI

73 M 2010
07360

14.10.2010 S.C. CHEMGAS HOLDING
CORPORATION S.R.L.

CHEMGAS Holding Corporation

74 M 2010
07373

14.10.2010 PAUL COSMOVICI MOBILIN

75 M 2010
07374

14.10.2010 S.C. EURO-INDAL S.R.L. Gustar
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76 M 2010
07361

14.10.2010 S.C. ALLCONSTRUCT
MANAGEMENT SOLUTIONS
S.R.L.

A.C.M.S. ALL CONSTRUCT
MANAGEMENT SOLUTIONS

77 M 2010
07375

14.10.2010 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

Fiesta

78 M 2010
07362

14.10.2010 COMPLEXUL MUZEAL DE
STIINTE ALE NATURII
CONSTANTA

CMSN Complexul Muzeal de Ştiinţe
ale Naturii Constanţa

79 M 2010
07363

14.10.2010 S.C. ONIX HI-FI S.R.L. ONIX TOOLS

80 M 2010
07351

15.10.2010 S.C. ZENERGY
COMMUNICATION &
DEVELOPING COMPANY
S.R.L.

ZENERGY WEBVOLVING
TOGETHER

81 M 2010
07364

14.10.2010 FONDUL DE GARANTARE A
DEPOZITELOR IN SISTEMUL
BANCAR

FGDB FONDUL DE GARANTARE A
DEPOZITELOR IN SISTEMUL
BANCAR

82 M 2010
07310

19.10.2010 S.C. EUROPEAN PROJECT
CONSULTING S.R.L.

VOCATIO

83 M 2010
07311

19.10.2010 S.C. EUROPEAN PROJECT
CONSULTING S.R.L.

TEBA

84 M 2010
07312

19.10.2010 S.C. EUROPEAN PROJECT
CONSULTING S.R.L.

TEAM

85 M 2010
07313

19.10.2010 S.C. EUROPEAN PROJECT
CONSULTING S.R.L.

BIS EUROPE

86 M 2010
07376

15.10.2010 S.C. RENAULT NISSAN
ROMANIA S.R.L.

RENAULT PIESE

87 M 2010
07378

15.10.2010 GEORGESCU NICOLAE
BOGDAN

elitedent implant & esthetic dentistry

88 M 2010
07379

15.10.2010 S.C. RO-LINK MEDIA
SERVICES S.R.L.

deGustate

89 M 2010
07380

15.10.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

Triple Filter System TFS 3

90 M 2010
07381

15.10.2010 INNERES AUGE COMPANY
S.R.L.

JUNGULL

91 M 2010
07382

15.10.2010 PAULA IOANA ROSENBERG Realitatea Reală

92 M 2010
07393

15.10.2010 S.C. GETIKA SERVICE SISTEM
S.R.L.

GETIKA SERVICE SISTEM
SECURITY PROTECTIVE SERVICE

93 M 2010
07383

15.10.2010 S.C. VES S.A. VES
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94 M 2010
07394

15.10.2010 S.C. TAREST PRODUZIONE
S.R.L.

BUN LA CASA OMULUI

95 M 2010
07384

15.10.2010 POPA ALIN NICOLAE INNOVATIVE GLASS
TECHNOLOGY

96 M 2010
07385

15.10.2010 POPA ALIN NICOLAE WATCH YOUR GLASS!

97 M 2010
07377

20.10.2010 S.C. TAMARA DESIGN S.R.L. Tamara

98 M 2010
07386

15.10.2010 POPA ALIN NICOLAE Automotive Glass

99 M 2010
07387

15.10.2010 CAMERA AUDITORILOR
FINANCIARI DIN ROMANIA

audit FINANCIAR

100 M 2010
07388

15.10.2010 S.C. ROCKET SOFTWARE
S.R.L.

balaur.ro

101 M 2010
07389

15.10.2010 INTERSNACK GROUP GMBH &
CO. KG

Crănţănele

102 M 2010
07395

15.10.2010 VLADICA SIMONA MARIA MEDICINE TV EXPLORE A step
forward in medical education

103 M 2010
07391

15.10.2010 ROWA MEAT MANAGEMENT
S.R.L.

0 % E-URI POLIFOSFATI MDM
COLORANTI SINTETICI

104 M 2010
07392

15.10.2010 S.C. SINCRON CONSULTING
S.R.L.

TURIST CLUB

105 M 2010
07409

18.10.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO ELEKTRIK

106 M 2010
07422

18.10.2010 S.C. AUTOMOTIVE TRADING
SERVICES S.R.L.

ServicePlus

107 M 2010
07424

18.10.2010 S.C. SERMAR CONSTRUCT
S.R.L.

SERMAR CONSTRUCT

108 M 2010
07425

18.10.2010 S.C. SERVICIUL DE PAZA
HARGHITA S.R.L.

SPH SERVICIUL DE PAZA
HARGHITA PAZA SI PRODUCTIE

109 M 2010
07426

18.10.2010 P.F.A. PASCU RAZVAN
SEBASTIAN

I Love Handmade

110 M 2010
07436

18.10.2010 ADRIAN MIRCEA
DUMITRAŞCU
0.00GAVRILĂ CRISTIAN

LA BĂCANU'

111 M 2010
07410

18.10.2010 S.C. FORCE 1 DIVIZIA DE
SECURITATE S.R.L.

FORCE 1

112 M 2010
07411

18.10.2010 S.C. RTC PROFFICE
EXPERIENCE S.A.

birotică dă viaţă biroului tău!
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113 M 2010
07437

18.10.2010 ALTO SYNCRO GRUP S.R.L. Alto Syncro

114 M 2010
07427

18.10.2010 S.C. OLTMER CO S.R.L. RESTAURANT ISTANBUL

115 M 2010
07428

18.10.2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

L&M TRIPLE FILTER MENTHOL
COOL LUMINOUS MARK

116 M 2010
07438

18.10.2010 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

Motrik

117 M 2010
07429

18.10.2010 S.C. NORDIC PETFOOD
PRODUCTION S.R.L.

REX

118 M 2010
07412

18.10.2010 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
SKAT KART

CSSK

119 M 2010
07396

18.10.2010 S.C. MEDIA VISION S.R.L. MEDIAVISION

120 M 2010
07430

18.10.2010 S.C. BEYLUXE
COMMUNICATION S.R.L.

Beyluxe

121 M 2010
07431

18.10.2010 BURNEA RAZVAN teatrodimoda com

122 M 2010
07439

18.10.2010 S.C. EUROTECHNIK MEDIA
S.R.L.

tcm eurotechnikMEDIA

123 M 2010
07432

18.10.2010 BURNEA RAZVAN Teatro di Moda

124 M 2010
07413

18.10.2010 COLGIU FLORIN MARIUS CLUB DEJAVU CENTER

125 M 2010
07440

18.10.2010 S.C. EUROTECHNIK MEDIA
S.R.L.

eurotechnik MEDIA tcm

126 M 2010
07441

18.10.2010 S.C. EUROTECHNIK MEDIA
S.R.L.

eorotechnik MEDIA tc mania m

127 M 2010
07414

18.10.2010 S.C. BANEASA
DEVELOPMENTS S.R.L.

GALA cinema digiplex

128 M 2010
07433

18.10.2010 S.C. FLASH GRUP S.R.L. FLASH FABRICA DE PRODUSE
PUBLICITARE

129 M 2010
07442

18.10.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO B.R.I.F.C.O.R.

130 M 2010
07415

19.10.2010 S.C. POLICALITA S.R.L. Don Copanu' Ştii pe ce pui banu!

131 M 2010
07443

18.10.2010 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. GIUSTO B.R.I.F.C.O.R.
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132 M 2010
07397

18.10.2010 CME MEDIA PRO B.V. MEDIAPRO PICTURES

133 M 2010
07434

18.10.2010 S.C. SAFIR S.R.L. DELICIOSUL DE VASLUI GUST
ADEVĂRAT DE PUI

134 M 2010
07416

18.10.2010 MOCANU LARISA Prof.dr. Marioara Godeanu extract
purificat de raşină mumie cu ginseng
Damar General Trading

135 M 2010
07445

20.10.2010 S.C. ESENTUM BUSINESS
MANAGEMENT S.R.L.

ESENTUM

136 M 2010
07398

18.10.2010 CME MEDIA PRO B.V. MEDIAPRO

137 M 2010
07418

18.10.2010 S.C. SECRET OPERATIV
SECURITY S.R.L.

SECRET OPERATIV SECURITY SS

138 M 2010
07435

18.10.2010 S.C. AVIA MOTORS S.R.L. Avia Motors

139 M 2010
07399

18.10.2010 CME MEDIA PRO B.V. MEDIAPRO STUDIOS

140 M 2010
07446

18.10.2010 S.C. RIMON RESIDENCE S.R.L. MAPLE PLACE

141 M 2010
07419

18.10.2010 S.C. ARTA VINULUI S.R.L. ARTA VINULUI

142 M 2010
07400

18.10.2010 CME MEDIA PRO B.V. MEDIAPRO

143 M 2010
07420

18.10.2010 S.C. AGROINDUSTRIALA
BUCIUM S.A.

MEŞTERUL MANOLE

144 M 2010
07421

18.10.2010 S.C. WORLD TRADE LINE
S.R.L.

CASA DE TAPET

145 M 2010
07447

18.10.2010 MOCANU LAURENTIU MARIAN GUESS WHO

146 M 2010
07401

18.10.2010 CME MEDIA PRO B.V. MEDIAPRO DISTRIBUTION

147 M 2010
07417

19.10.2010 S.C. ROYAL TOURS S.R.L. ROYAL TOURS

148 M 2010
07402

18.10.2010 CME MEDIA PRO B.V. MEDIAPRO ENTERTAINMENT

149 M 2010
07403

18.10.2010 CME MEDIA PRO B.V. PROMANCE

150 M 2010
07448

18.10.2010 GURZAU ADRIAN ROMÂNIA TE IUBEŞTE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secţiunea Mărci nr. 10/2010

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

9

151 M 2010
07404

18.10.2010 BRATU MARIUS-LILIAN
0.00BRATU EMILIA-DOINA

SANFLORA

152 M 2010
07405

18.10.2010 S.C. FUCHS CONDIMENTE RO
S.R.L.

Mirodenia, de la Fuchs

153 M 2010
07406

18.10.2010 S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L. EGE ALUMINIUM

154 M 2010
07407

18.10.2010 ONE TO ONE AB 828.ro

155 M 2010
07408

18.10.2010 BRATILOVEANU MIHAI IONUT e-politic.ro

156 M 2010
07461

19.10.2010 ION BALDOVIN AUR COLOIDAL - GOLD WATER
ENERGY

157 M 2010
07471

19.10.2010 S.C. VOYATZOGLOU
SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

ERGO plus

158 M 2010
07462

19.10.2010 ION BALDOVIN H - LIFE ENERGY

159 M 2010
07463

19.10.2010 ION BALDOVIN MULTI NANO - MAX ENERGY

160 M 2010
07472

20.10.2010 S.C. PRECISE MARKETING
S.R.L.

Livresque

161 M 2010
07451

19.10.2010 S.C. DIVINE SECURITY GUARD
S.R.L.

Divine Security Guard

162 M 2010
07464

19.10.2010 ION BALDOVIN BIOENERGY SPORTS

163 M 2010
07452

19.10.2010 IONIŢĂ EUGEN BUFETTO

164 M 2010
07449

19.10.2010 S.C. NOVA DISTRIBUTION
INTERNATIONAL S.R.L.

MEDIAZOO IS COMING FOR YOU

165 M 2010
07465

19.10.2010 BOGDAN DENISA GABRIELA GEROMASLAN

166 M 2010
07453

19.10.2010 POP ALIN CRINU SANCTUARUL SUVERAN
TRADITIONAL AL
ROMANIEI-REGIMUL GRADELOR
MARI AL RITULUI ANTIC ŞI
PRIMITIV DIN MEMPHIS SI
MISRAIM (FILIERA ROBERT
AMBELAIN)

167 M 2010
07473

19.10.2010 APOSTOL ROXANA MARIA ROX-M

168 M 2010
07450

19.10.2010 PRIMARIA CAVNIC LENKER
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169 M 2010
07466

19.10.2010 S.C. AMBAX S.R.L. AMBAX

170 M 2010
07474

19.10.2010 IONESCU GIUSEPE SORIN MATFIŞAH

171 M 2010
07454

19.10.2010 S.C. MATTHEW BUSINESS
DOCTOR S.R.L.

LINGLING

172 M 2010
07455

19.10.2010 RUSSU AUGUSTIN REABILITEAZA ACUM!

173 M 2010
07456

19.10.2010 OZON CRISTIAN GENBUKAN

174 M 2010
07467

19.10.2010 S.C. CUPTORUL
BRANCOVENESC S.R.L.

Cuptorul Brâncovenesc 1654-1714

175 M 2010
07475

19.10.2010 S.C. BANCPOST S.A. DEPOZITUL IMEDIAT

176 M 2010
07457

19.10.2010 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. integrame la maxim

177 M 2010
07468

19.10.2010 PATRONATUL
LABORATOARELOR DE
TEHNICA DENTARA DIN
ROMANIA

denta fest

178 M 2010
07476

19.10.2010 S.C. DOMINATION INDUSTRY
S.R.L.

Greierele si furnica bucate alese

179 M 2010
07458

19.10.2010 S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L. integrame pentru toţi

180 M 2010
07469

19.10.2010 S.C. VOYATZOGLOU
SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

ERGO garden

181 M 2010
07477

19.10.2010 FEKETE BANDI PISTA NARCIS MUNDI AQUA

182 M 2010
07470

19.10.2010 S.C. VOYATZOGLOU
SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

ERGO craft

183 M 2010
07459

19.10.2010 S.C. MONTE BIANCO S.A. Best

184 M 2010
07460

19.10.2010 ION BALDOVIN ARGINT COLOIDAL-SILVER
WATER ENERGY

185 M 2010
07478

19.10.2010 DELUXE CARDS S.R.L. Corelino

186 M 2010
07479

19.10.2010 S.C. ASIL S.R.L. HYPO

187 M 2010
07480

19.10.2010 BON SWEET BON PRODUCTIE
S.R.L.

DRACULA BONBON
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188 M 2010
07486

20.10.2010 S.C. TOTAL MIHOC PROD
S.R.L.

COMANDO

189 M 2010
07487

20.10.2010 S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA
S.R.L.

PREMIILE ETNO

190 M 2010
07481

20.10.2010 S.C. MICII ASI S.R.L. MICII ASI

191 M 2010
07482

20.10.2010 SERPICO TRADING S.R.L. DEFISH

192 M 2010
07497

20.10.2010 S.C. PHONE HOUSE LIMITED
S.R.L.

PHONETASTIC

193 M 2010
07488

20.10.2010 S.C. ELGA COMERT S.R.L. La Moşia Scandia Sibiu

194 M 2010
07498

20.10.2010 S.C. CODE 932 S.R.L. expertionline

195 M 2010
07489

20.10.2010 S.C. ELGA COMERT S.R.L. Bucătăria Scandia Sibiu

196 M 2010
07490

20.10.2010 S.C. ELGA COMERT S.R.L. Scandia Sibiu de la 1922

197 M 2010
07499

20.10.2010 PRIMARIA ORASULUI AMARA FESTIVALUL-CONCURS
NAŢIONAL DE INTERPETARE A
MUZICII UŞOARE ROMÂNEŞTI
Trofeul Tinereţii AMARA

198 M 2010
07505

20.10.2010 ORIENT BEST QUALITY S.R.L. ORIENT BEST QUALITY

199 M 2010
07483

20.10.2010 S.C. CABINET N.D. GAVRIL
S.R.L.

G CABINET N.D. GAVRIL Expertul
tău în proprietate intelectuală pentru
afaceri

200 M 2010
07491

20.10.2010 S.C. WESTACO S.R.L. CROPI

201 M 2010
07484

20.10.2010 S.C. EFICIENT FOR LIFE S.R.L. DIETO Supliment alimentar pentru
slăbit

202 M 2010
07508

20.10.2010 S.C. BURDA ROMANIA S.R.L. PRESTIGE

203 M 2010
07485

20.10.2010 S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA
S.R.L.

FESTIVALUL ETNO

204 M 2010
07492

20.10.2010 S.C. FARMER GRUP S.R.L. FARMER GRUP

205 M 2010
07520

20.10.2010 PHARMA BUSINESS
SOLUTION S.R.L.

mf ZIARUL MEDICULUI DE
FAMILIE
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

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

12

206 M 2010
07521

20.10.2010 IOSIF SORIN CRISTIAN MODERN BUYER

207 M 2010
07493

20.10.2010 S.C. CEPROCIM S.A. C CEPROCIM S.A. CIM - OCP
ORGANISMUL DE EVALUARE A
CONFORMITATII

208 M 2010
07522

20.10.2010 SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

ORA DE BUSINESS

209 M 2010
07509

20.10.2010 PATRONATUL OAMENILOR DE
AFACERI RROMI DIN
ROMANIA (P.O.A.R.R.)

P.O.A.R.R. PATRONATUL
OAMEMILOR DE AFACERI DIN
ROMANIA 2004

210 M 2010
07494

20.10.2010 ADAMED SP. Z O.O. KEPI

211 M 2010
07510

20.10.2010 CB SECURITY MODE S.R.L. CB SECURITY

212 M 2010
07511

20.10.2010 PATRONATUL OAMENILOR DE
AFACERI RROMI DIN
ROMANIA (P.O.A.R.R.)

Project HARMONY PATRONATUL
OAMENILOR DE AFACERI RROMI
DIN ROMANIA 2011 - 2016

213 M 2010
07523

20.10.2010 S.C. ECONGRES MEDICAL
EVENTS S.R.L.

eCongres medical events

214 M 2010
07495

20.10.2010 S.C. BANCA MILLENNIUM SA
(MILLENNIUM BANK)

Prestige

215 M 2010
07512

20.10.2010 S.C. TENSA ART DESIGN
S.R.L.

Răsfăţatul cei mai buni covrigi

216 M 2010
07496

20.10.2010 S.C. HAPPY KIDS CLUB S.R.L. KIDS CLUB

217 M 2010
07513

20.10.2010 S.C. CRIVALEX TRADE S.R.L. Happy Fursec

218 M 2010
07514

20.10.2010 ZEPHYR ADE Liver cell growth factor

219 M 2010
07515

20.10.2010 PETRESCU MARIUS Marko

220 M 2010
07524

20.10.2010 ALBERT NICOLETA LARISA PARENT INFO

221 M 2010
07525

20.10.2010 CULESCU MARIA ASOCIAŢIA MAME Mamă Alinare
Măngâiere Emoţie

222 M 2010
07516

20.10.2010 CITY SECURITY INNOVATION
S.R.L.

CITY SECURITY INNOVATION
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
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223 M 2010
07517

20.10.2010 CITY SECURITY EXCLUSIVE
S.R.L.

CITY SECURITY EXCLUSIVE
EXPERTI IN SECURITATE

224 M 2010
07519

20.10.2010 ZEPHYR ADE IMUN
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(210) M 2010 06401
(151) 18.10.2010
(732) S.C. DOMENIILE BOIERU S.R.L.,

J u d .  A l b a ,  5 1 5 2 0 2 ,
CIUMBRUD-AIUD ROMANIA 

(540)

domeniile boieru

(591) Culori revendicate:negru, maro,
galben ocru, mov, alb

  
(531) Clasificare Viena:040505;
270501;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06402
(151) 18.10.2010
(732) S.C. DOMENIILE BOIERU S.R.L.,

J u d .  A l b a ,  5 1 5 2 0 2 ,
CIUMBRUD-AIUD ROMANIA 

(540)

DOMENIILE BOIERU 2009 Cardinal
LATE HARVEST PINOT GRIS DOC
CIUMBRUD

(591) Culori revendicate:roşu, alb, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030102;
040103;
250119;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06403
(151) 18.10.2010
(732) S.C. DOMENIILE BOIERU S.R.L.,

J u d .  A l b a ,  5 1 5 2 0 2 ,
CIUMBRUD-AIUD ROMANIA 

(540)

DOMENIILE BOIERU 2009 Episcopal
TRAMINER PINOT GRIS SAUVIGNON
DOC CIUMBRUD
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(591) Culori revendicate:violet (pantone
518C), alb, auriu

  
(531) Clasificare Viena:030102;
040103;
250119;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 06775
(151) 19.10.2010
(732) GAGIU MIRABELA ELENA, Bdul.

Dacia nr. 34-36, sc. 2, ap. 17, Judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

GTV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii prestate de
persoane sau organizaţii al căror scop
principal este să ofere asistenţa în exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale
sau să ofere asistenţa în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale sau
comerciale ca şi serviciile asigurate de firme
de publicitate care se ocupă în principal de
comunicare publică, declaraţii sau anunţuri
prin toate mijloacele de difuzare pentru toate
tipurile de produse sau servicii.
38 Telecomunicaţii; servicii care permit cel

puţin unei persoane să comunice cu altă
persoană prin mijloace senzoriale; servicii
care permit unei persoane să vorbească cu altă
persoană; transmit mesaje de la o persoană la
alta şi pun o persoană în comunicare orală sau
vizuală cu altă persoană (radio şi televiziune);
servicii care constau în general în difuzarea de
programe de radio şi televiziune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07030
(151) 19.10.2010
(732) S.C. POLICALITA S.R.L., Şoseaua

Vrancei km 5T-114, P-2956, Judeţul
Vrancea, , ODOBEŞTI ROMANIA 

(540)

P POLICALITA Calitatea gustului!

(591) Culori revendicate:galben, auriu, roşu

  
(531) Clasificare Viena:240503;
270107;
290101;
290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07053
(151) 15.10.2010
(732) S.C. UA PROT ARDEAL

SECURITY S.R.L., Str. Petru Maior
nr. 48, ap. 3, judeţul Mureş, ,
REGHIN ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, Str. Koos Ferencz, nr.
21, ap. 44, Jud. Mureş TÂRGU
MUREŞ

(540)

SOCIETATEA COMERCIALĂ UA
PROT ARDEAL SECURITY

(591) Culori revendicate:auriu, verde,
albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030701;
170301;
170302;
260104;
260119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii personale şi

sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07117
(151) 14.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE , Şos.

Bucureşti-Piteşti nr. 19, Jud. Argeş, ,
COMUNA CĂLINEŞTI ROMANIA

(540)

Bucureştiul la vedere

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07118
(151) 14.10.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

Piaţa Victoriei, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

În Plimbare la Şosea

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07119
(151) 14.10.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

Piaţa Victoriei, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OAMENI ŞI LOCURI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

(210) M 2010 07120
(151) 14.10.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

Piaţa Victoriei, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Jazz in the City

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07121
(151) 14.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Şos.

Bucureşti-Piteşti nr. 19, Jud. Argeş, ,
COMUNA CĂLINEŞTI ROMANIA

(540)

Bucharest, Jardin des Fleures

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07122
(151) 14.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE , Şos.

Bucureşti-Piteşti nr. 19, Jud. Argeş, ,
COMUNA CĂLINEŞTI ROMANIA

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07123
(151) 14.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Şos.

Bucureşti-Piteşti nr. 19, Jud. Argeş, ,
COMUNA CĂLINEŞTI ROMANIA

(540)

Pe Uliţele Oraşului

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07124
(151) 14.10.2010
(732) RUXANDRA SOARE, Şos.

Bucureşti-Piteşti nr. 19, Jud. Argeş, ,
COMUNA CĂLINEŞTI ROMANIA

(540)

România la Pas

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07125
(151) 14.10.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

Piaţa Victoriei, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Bătaia cu Flori

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

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07126
(151) 14.10.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

Piaţa Victoriei, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Green Culture

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07271
(151) 20.10.2010
(732) GARDUS RARES ALEXANDRU,

Calea Călăraşilor nr. 168, bl. 55, ap.
25, sector 3, 030629, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Gheţarul

(591) Culori revendicate:bleu

(531) Clasificare Viena:270509;
270511;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07297
(151) 14.10.2010
(732) S.C. COTTON YARN ROMANIA

S.R.L., Sos. Andronache, nr. 201bis,
sect. 2, , 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)

Lady Lebăda Cotton Woo

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:030706;
270515;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Articole farmaceutice.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07344
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOSOPROFEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07331
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TESTOHEX

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07345
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NEOTIMPANAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07332
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MADIOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07346
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPTOPROT

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07347
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FERIGOSAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07348
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OFTARIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07333
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIFEBIOM

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07349
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALBIZOL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07334
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NERVOFORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07335
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRICOFIŢIN

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07336
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PAHEBIL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07337
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACIDOPEPS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07308
(151) 14.10.2010
(732) BADAU GABRIELA, Str. Rîul

Doamnei nr. 8A, bl. TS 2, sc. 1, et.7,
ap. 47, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. SIDEMO - SIGLE DESENE
MODELE S.R.L., Str. Sanduleşti nr.
3, bl. Z40, ap. 4, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

PIZZA EXPERT EXPERTI IN PIZZA

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:011108;
260118;
270511;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07350
(151) 14.10.2010
(732) SOLDEX LIMITED, P.O.Box 3321,

Drake Chambers, Road Town, ,
T O R T O L A  I N S U L E L E
VIRGINE(BRITANICE) 

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

(540)

SEMKI

(300) Prioritate invocată:
 /20.05.2010/GE
  
(531) Clasificare Viena:270502;
270503;
270505;  
(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07338
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GALIFORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07309
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BRANDFUSION CONSULT

S.R.L., Str. Maior Coravu nr. 25, ap.
3, et. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PANESSEUR
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie. 
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor de panificaţie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod magazine de
produse din făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; reţele de magazine continând
produse din făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; magazine online ( vânzare prin
intermediul site-urilor web) de produse din
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie; servicii de
vânzare a produselor din făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie prin cataloage poştale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07339
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ETO (EXTRACT TOTAL DE OCHI)

  
(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; dezinfectante.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07316
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PASINAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07340
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GALISAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07314
(151) 14.10.2010
(732) S.C. AX BOX KING S.R.L., Str.

Crapului nr. 75, camera 2, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A:B AX BOXING

  
(531) Clasificare Viena:030116;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07341
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEXIOCAPS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07317
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HELIGAL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07315
(151) 14.10.2010
(732) S.C. QIANG HAN SHU S.R.L., Str.

Cap. Dinu Pestriţu nr. 52, et. P,
camera 5,  jude ţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

GETRICH BEAUTY WEIDI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07342
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PORMIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07318
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMLECITIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07343
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IOZINOL

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07319
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEBOROL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07352
(151) 14.10.2010
(732) S.C. WIND POWER ENERGY

S.R.L., Str. Zorelelor nr. 79, et. 1,
camera 5, Judeţul Constanţa, 900562,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

WPE Wind Power Energy

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
270503;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii, servicii de transmisii date
prin reţele de radio, wifi, fibră optică.
42 Servicii de proiectare parcuri eoliene,
servicii de monitorizare, achiziţie, prelucrare,
analiza şi prognoza datemeteorologice,
sonometrie şi parametrii de funcţionare
turbine eoliene.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07320
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIGIFORT

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07321
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AVIMIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07322
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLISAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07323
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALBINOZIN

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07324
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AUDISAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07325
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARASTOP

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07326
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXTRAHEPAT

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07327
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PURGOFEN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07328
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOLADON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07329
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALIROM

  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07330
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

KATEIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07353
(151) 14.10.2010
(732) S.C. CODEX PUBLICUS MEDIA

S.R.L., Str. Remetea nr. 20, ap. 1,
sector 2, 022014, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

dex online

(591) Culori revendicate:albastru, galben
roşu

  
(531) Clasificare Viena:160106;
270501;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Servicii de expunere şi redare prin
intermediul internetului a conţinutului unor
dicţionare şi altor materiale de instruire
lingvistică şi educaţie.
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 2010 07354
(151) 14.10.2010
(732) PETRESCU MARIUS, Bdul.

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

(540)

Shane Bryan

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07355
(151) 14.10.2010
(732) S.C. HELIOS S.A., Sat Aşteliu, nr.

236, Jud. Bihor, , COMUNA
AŞTELIU ROMANIA 

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

(540)

HELIOS

  
(531) Clasificare Viena:071505;
270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

19 Gresie refractară, cărămidă refractară,
cărămizi de construcţii roşii pline, sisteme de
coşuri de fum, mortare şi betoane refractare,
blocuri ceramice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07356
(151) 14.10.2010
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

Bdul Decebal nr. 14, bl. S 6, sc. 4, etj.
1, ap. 68, sector 3, 030967,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GUSTU'TĂU

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt, sare, muştar;
otet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă,
biscuiţi, napolitane, rahat, halva, dropsuri,
drajeuri, caramele, nuga, croissant, pufuleţi,
fursecuri, jeleuri, ciocolată.
35 Publicitate; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07370
(151) 14.10.2010
(732) COSTEA IOANA SIMINA, Str.

Procopie Dumitrescu nr. 3, et. 2, ap. 3,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

www.entrepreneur.info.ro
Entrepreneur.Ro the Entreprenorial Day

(591) Culori revendicate:gri, roşu-vişiniu

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270503;
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 (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
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
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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 2010 07371
(151) 14.10.2010
(732) S.C. LIFE FARM S.R.L., Str.

Babadac, bl. C, sc. B, ap. 14, Jud.
Tulcea, , BABADAC ROMANIA 

(540)

farmacia life

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:241303;
270515;
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.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;

materiale pentru sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 2010 07365
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BABYLON GARDEN S.R.L.,

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 38 A,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

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

(540)

Babylon Garden

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
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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 2010 07366
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BEST S.R.L., Str. Transilvania

nr.6, judeţul Sibiu, , CISNĂDIE
ROMANIA 

(540)

AQUA vita

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050314;
270502;
270515;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07372
(151) 14.10.2010
(732) S.C. ROENP INIT S.R.L., Str. Ioan

Voda Caragea nr. 18, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

RO EnP

(591) Culori revendicate:albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:270502;
270515;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de consultanţă, analiza şi cercetare în
domeniul energetic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07358
(151) 14.10.2010
(732) CIUREANU IOAN - ADRIAN, Str.

Oastei nr.2 A, sc.B, et.2, ap.5, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

eCongres

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:210114;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07367
(151) 14.10.2010
(732) S.C. BEST S.R.L., Str. Transilvania

nr.6, judeţul Sibiu, , CISNĂDIE
ROMANIA 

(540)

Cory

(591) Culori revendicate:verde, albastru

  
(531) Clasificare Viena:050311;
270502;
270509;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07359
(151) 14.10.2010
(732) S . C .  C O N T E X P E R T

CONSULTING S.R.L., Str. Nicolae
Filipescu nr. 53-55, et. 6, sector 2,
020961, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

: contexpert

(591) Culori revendicate:albastru

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07368
(151) 14.10.2010
(732) SERBU NICOLAE, Str. Episcopul

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

(540)

BUCHAREST GP A NEW KIND OF
STREET CIRCUIT

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

  
(531) Clasificare Viena:260409;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07369
(151) 14.10.2010
(732) POSTELNICU ION, Str. Popa Nan,

nr. 83, sect. 2, , BUCURESTI
ROMANIA 

(732) TUDOR DAN, Str. Intrarea Povernei
nr. 7, Judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

TEATRUL NATIONAL POPULAR
BUCURESTI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07360
(151) 14.10.2010
(732) S.C. CHEMGAS HOLDING

CORPORATION S.R.L., Şos.
Că l ă r a ş i  k m .  4 ,  P a v i l i o n
Administrativ, et. II, judeţul Ialomiţa,
920120, SLOBOZIA ROMANIA 

(540)

CHEMGAS Holding Corporation

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

  
(531) Clasificare Viena:011301;
260118;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07373
(151) 14.10.2010
(732) PAUL COSMOVICI, OP 77, CP

216, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOBILIN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălat;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse de uz medical; substanţedietetice de
uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru

plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07374
(151) 14.10.2010
(732) S.C. EURO-INDAL S.R.L., Str.

Andronache nr. 55, sector 2, ,
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)
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Gustar

(591) Culori revendicate:roşu, bej

  
(531) Clasificare Viena:010115;
260118;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07361
(151) 14.10.2010
(732) S . C .  A L L C O N S T R U C T

MANAGEMENT SOLUTIONS
S.R.L., B-dul Unirii nr. 70, bl. J4, ap.
121, sc. 4, sector 3, 030829,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

A.C.M.S. ALL CONSTRUCT
MANAGEMENT SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270515;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
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 2010 07375
(151) 14.10.2010
(732) INTERSNACK GROUP GMBH &

CO. KG, Peter-Muller-Straße 18,
40468, DUSSELDORF GERMANIA

(740) CABINET MARILENA OPREA, Str.
Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. IV, apt.
45, sector 6 BUCURESTI

(540)

Fiesta

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:240701;
261113;
270503;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Produse din cartofi extrudate şi granulate
sau altfel fabricate sau prelucrate pentru
snacks-uri; nuci, nuci caju, miez de fistic,
migdale, alune prăjite, uscate, sărate,
condimentate, decojite şi preparate; fructe
conservate, uscate şi preparate.
30 Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau
alte produse cerealiere extrudate şi granulate
sau altfel fabricate sau prelucrate pentru
snacks-uri; biscuiţi si covrigi; batoane musli
constând în principal din nuci, fructe uscate,
seminţe de cereale prelucrate; ciocolată şi
produse din ciocolată; sosuri.
31 Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju,
miez de fistic, migdale, alune şi seminţe
neprelucrate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07362
(151) 14.10.2010
(732) COMPLEXUL MUZEAL DE

S T I I N T E  A L E  N A T U R I I
CONSTANTA, B-dul Mamaia nr.
255, judeţul Constanţa, 900552,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CMSN Complexul Muzeal de Ştiinţe ale
Naturii Constanţa

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

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260201;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07363
(151) 14.10.2010
(732) S.C. ONIX HI-FI S.R.L., Str. Ioan

Slavici nr. 2, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. BRAND SENSE S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr.12-14, biroul 2,
Judeţul Braşov BRAŞOV

(540)

ONIX TOOLS

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă.
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
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manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07351
(151) 15.10.2010
(732) S . C .  Z E N E R G Y

C O M M U N I C A T I O N  &
DEVELOPING COMPANY S.R.L.,
Bdul. Ion Mihalache nr. 65, et. 1, ap.
4, sector 1, 011174, BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ZENERGY WEBVOLVING
TOGETHER

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260101;
290112;  
(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.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07364
(151) 14.10.2010
(732) FONDUL DE GARANTARE A

DEPOZITELOR IN SISTEMUL
BANCAR, Str. Negru Vodă nr. 3,
corp. A3, et. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ROMPROSPER SERVIMPEX S.R.L.,
Sos. Mihai Bravu 294, bl. 6, sc. B, ap.
63, sector 3 BUCURESTI

(540)

FGDB FONDUL DE GARANTARE A
DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2766C,2768C), gri (pantone Cool
Grey 7C, Cool Grey 5U)

  
(531) Clasificare Viena:260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Reviste, publicaţii, materiale promoţionale,
anuare statistice, rapoarte, buletine.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou toate în legătură şi cu clasele de
servicii 16, 36,41,42.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare. 
41 Educa ţ ie ;  instruire;  act ivi tăţ i
culturale/simpozioane.
42 Servicii de cercetare şi de creaţie; crearea
şi dezvoltarea programelor de calculator,

creare şi menţinere site.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07310
(151) 19.10.2010
(732) S.C. EUROPEAN PROJECT

CONSULTING S.R.L., Str. Popa
Tatu nr. 62 A, Tronson D, parter,
spaţiu birouri D9, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VOCATIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07311
(151) 19.10.2010
(732) S.C. EUROPEAN PROJECT

CONSULTING S.R.L., Str. Popa
Tatu nr. 62 A, Tronson D, parter,
spaţiu birouri D9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEBA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07312
(151) 19.10.2010
(732) S.C. EUROPEAN PROJECT

CONSULTING S.R.L., Str. Popa
Tatu nr. 62 A, Tronson D, parter,
spaţiu birouri D9, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEAM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07313
(151) 19.10.2010
(732) S.C. EUROPEAN PROJECT

CONSULTING S.R.L., Str. Popa
Tatu nr. 62 A, Tronson D, parter,
spaţiu birouri D9, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIS EUROPE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

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 2010 07376
(151) 15.10.2010
(732) S .C .  RENAULT NISSAN

ROMANIA S.R.L., B-dul Preciziei
nr. 24, West Gate Business Center,
Corp H1, cam. E05.25, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RENAULT PIESE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule, aparate de locomoţie terestră
şipărţile lor componente precum şi accesoriile
aferente. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; baze de date; organizarea de târguri
şi expoziţii în scop comercial, publicitar, de
promovare.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea de pagini şi site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07378
(151) 15.10.2010
(732) G E O R G E S C U  N I C O L A E

BOGDAN, Str. Jean Louis Calderon
nr. 20, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

elitedent implant & esthetic dentistry

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(pantone 628 C), albastru (pantone
3145 C), albastru închis (pantone 302
C)

  
(531) Clasificare Viena:020101;
020301;
270515;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, publicitate pe internet;
gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; în domeniul stomatologiei. 
44 Servicii medicale stomatologice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07379
(151) 15.10.2010
(732) S.C. RO-LINK MEDIA SERVICES

S.R.L., Str. Amman nr. 3, bl. 7, sc. A,
ap. 20, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

deGustate

  
(531) Clasificare Viena:270501;
270509;  
(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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07380
(151) 15.10.2010
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL 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)

Triple Filter System TFS 3

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, bleu, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260418;
270711;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun, inclusiv trabucuri, ţigarete, ţigări de foi,
tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, produse substituibile tutunului (fără uz
medicinal); articole pentru fumători incluzând
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hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, cutii metalice pentru ţigarete,
port-ţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07381
(151) 15.10.2010
(732) INNERES AUGE COMPANY

S.R.L., Str. Arh. Louis Blank nr. 1, et.
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

JUNGULL

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

  
(531) Clasificare Viena:260418;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării.

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 2010 07382
(151) 15.10.2010
(732) PAULA IOANA ROSENBERG,

Piaţa Victoriei, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, ap. 36,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Realitatea Reală

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07393
(151) 15.10.2010
(732) S.C. GETIKA SERVICE SISTEM

S.R.L., Str. Înclinata nr. 81, camera 2,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GETIKA SERVICE SISTEM
SECURITY PROTECTIVE SERVICE

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

(531) Clasificare Viena:030701;
030716;
240109;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază. 
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori. 
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07383
(151) 15.10.2010
(732) S.C. VES S.A., Str. Mihai Viteazu nr.

102, Judeţul Mureş, 545400,
SIGHIŞOARA ROMANIA 

(540)

VES

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020109;
020120;
040220;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Suport de lumânări.
6 Accesorii din metal emailate, alte produse
de lăcătuşerie şi feronerie metalică emailată;
cutii poştale (metalice); suport de chei.
8 Unelte de grădină emailate.
11 Sobe, şeminee, maşini de gătit,
termocentrale; lampadare.
16 Tablouri; organizer (accesorii de birou).
20 Mobilier metalic emailat; jardiniere; suport
umbrelă; cuiere.
21 Vase şi ustensile emailate pentru menaj sau
bucătărie; vase flori; coşuri de gunoi; suport
tacâmuri; suport ustensile bucătărie; suport
veselă.
28 Jucării emailate; decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07394
(151) 15.10.2010
(732) S.C. TAREST PRODUZIONE

S.R.L., Autostrada Bucureşti - Piteşti,
km. 23, nr. Cadastral 2982, Judeţul
Giurgiu, , BOLENTIN DEAL
ROMANIA 

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

(540)

BUN LA CASA OMULUI

  
(531) Clasificare Viena:070124;
270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

conducte  rigide  nemetalice pentru
construcţii; asfalt, smoală, bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07384
(151) 15.10.2010
(732) POPA ALIN NICOLAE, Aleea

Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. C, et.
7, ap. 546, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

INNOVATIVE GLASS TECHNOLOGY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07385
(151) 15.10.2010
(732) POPA ALIN NICOLAE, Aleea

Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. C, et.
7, ap. 546, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WATCH YOUR GLASS!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07377
(151) 20.10.2010
(732) S.C. TAMARA DESIGN S.R.L., Str.

Voievod Alexandru Moruzzi nr. 2, bl.
2, sc. A, ap. 1, sector 3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Tamara

(591) Culori revendicate:verde-turcoaz
(pantone 3272 C), galben-auriu,
galben-pai, muştar, ocru, portocaliu,
crem, verde deschis, verde închis, roz,
piersică, albastru deschis, albastru
închis

  
(531) Clasificare Viena:050523;
260418;
290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului.
35 Publicitate; publicitate pe internet,
gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou; strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a produselor din clasa 14 (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii sunt asigurate de magazine en
detail, şi prin intermediul siteurilor web;
organizarea de târguri şi expoziţi cu caracter
comercial, import -export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07386
(151) 15.10.2010
(732) POPA ALIN NICOLAE, Aleea

Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. C, et.
7, ap. 546, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Automotive Glass

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Parbrize.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07387
(151) 15.10.2010
(732) CAMERA AUDITORILOR

FINANCIARI DIN ROMANIA, Str.
Sirenelor nr. 67-69, sector 5, 050855,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

audit FINANCIAR

(591) Culori revendicate:galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie, materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor).
35 Publicitate; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire. 
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07388
(151) 15.10.2010
(732) S.C. ROCKET SOFTWARE S.R.L.,

Str. Colinei nr. 1, bl. 29B, ap. 5,
judeţul Prahova, 100351, PLOIEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

balaur.ro

  
(531) Clasificare Viena:241507;
270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Componente, piese pentru calculatoare şi
echipamente periferice; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi magnetice
pentru stocarea datelor şi programelor;
echipamente pentru procesarea informaţiei şi
calculatoare; aplicaţii software, IT (programe
de calculator), publicaţii electronice
descarcăbile pagini de internet.
35 Publicitate; tratamentul textelor, editare,
redactare; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială lucrări de birou,
servicii oferite de agenţii de plasare a forţei de
muncă.
38 Telecomunicaţii; trimitere de mesaje; postă
electronică, servicii de afisaj electronic.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi

sportive şi culturale; servicii de socializare;
servicii de publicare şi publicare online.
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,
elaborarea şi proiectarea de site-un web,
hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07389
(151) 15.10.2010
(732) INTERSNACK GROUP GMBH &

CO. KG, Peter-Muller-Straße 18,
40468, DUSSELDORF GERMANIA

(740) C A B I N E T  M A R I L E N A
COMANESCU (fost Oprea), Str.
Muzeul Zambaccian nr. 34, sc B,
Parter, ap. 3, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Crănţănele

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Produse din cartofi extrudate şi granulate
sau altfel fabricate sau prelucrate pentru
snacks-uri; nuci, nuci caju, miez de fistic,
migdale, alune prăjite, uscate, sărate,
condimentate, decojite şi preparate; fructe
conservate, uscate şi preparate.
30 Tapioca, manioc, orez, porumb, grâu sau



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

alte produse cerealiere extrudate şi granulate
sau altfel fabricate sau prelucrate pentru
snacks-uri; biscuiţi savuroşi şi covrigi;
batoane muşii constând în principal din nuci,
fructe uscate, seminţe de cereale prelucrate;
ciocolată şi produse din ciocolată; sosuri.
31 Fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju,
miez de fistic, migdale, alune şi seminţe
neprelucrate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07395
(151) 15.10.2010
(732) VLADICA SIMONA MARIA, Str.

Pictor Arthur Verona nr. 21, et. 1, ap.
2, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, Str. Gherghiţei nr. 1,
bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

MEDICINE TV EXPLORE A step
forward in medical education

(591) Culori revendicate:alb, gri,
bleu-turcoaz, mov, bleumarin, negru

  
(531) Clasificare Viena:010523;
270502;
270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, agenţii de publicitate; anunţuri

publicitare; căutare de informaţii în fişiere
informatice pentru terţi; compilarea
informaţiilor în fişiere electronice; servicii de
promovare şi de informare; gestionarea
afacerilor comerciale; administraţie
comercialală; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse în principal în domeniul sănătăţii,
medicină umană, veterinară, dentară,
farmacie, medicină tradiţională, medicină
alternativă, psihologie medicală, (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor didactice, de
teleshopping; publicitate out-door;
import-export pentru producţiile proprii,
organizarea târgurilor şi expoziţiilor pentru
scopuri comerciale de promovare şi
publicitare, relaţii publice, publicitate
televizată, servicii de revista presei, cercetarea
pieţei, sondaje de opinie; publicitate on-line
într-o reţea computerizată, servicii de relaţii
publice, import, export, reprezentanţă
comercială pentru firme străine, afaceri în
general, publicitate şi alte servicii în domeniul
reclamelor, activităţi specifice agenţiilor de
presă, editare de presă, licitaţii, marketing,
închiriere, întreţinere şi update-are materiale
şi spaţiu publicitar, publicitate on-line prin
reţele de computere, prin radio şi televiziune;
publicare de texte publicitare, închiriere de
timp şi spaţiu publicitar pentru comunicaţii
media, publicare de texte incluzând cărţi,
broşuri, ziare, reviste, periodice, alte
publicaţii, inclusiv ziare, cursuri si servicii de
abonamente la ziare şi telecomunicaţii pentru
terţi, editarea de informaţii de orice natură,
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, culegere de date în vederea
prelucrării acestora în domeniul sănătăţii,
medicină umană, veterinară, dentară,
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farmacie, medicină tradiţională, medicina
alternativă, psihologie medicală, consultanţă
în administrarea afacerilor, difuzarea
anunţurilor publicitare, distribuire de
materiale documentare, informative,
educative, publicitare în domeniul sănătăţii,
medicină umană, veterinară, dentară,
farmacie, medicină tradiţională, medicină
alternativă, psihologie medicală.
38 Telecomunicaţii şi în special prin internet;
sevicii de difuzare a programelor de radio şi
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optică,
terminale de calculator, poştă electronică,
internet, aflate în proprietate sau închiriate,
retransmiterea emisiunilor de televiziune pe
orice tip de suport, forumuri de discuţii in
spaţiu virtual, pe internet, agenţii de ştiri,
furnizarea şi închirierea timpilor de acces la
baze de date deservite de computere, la un
computer utilizat pentru mesaje şi buletine
informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii în
principal în domeniul sanitar, la cataloage de
mărfuri, servicii sau informaţii; servicii de
forumuri de discuţii pe internet; mesaje
electronice; televiziune on-line şi
convenţională, orice canal de comunicaţie,
servicii de presă, difuzarea emisiunilor tv în
eter şi prin cablu, prin staţii, linii sau reţele de
telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, fibră optică, telex,
poştă electronică, teletext, fax, internet,
programe radiofonice şi tv (comunicaţii),
servicii de punere la dispoziţia terţilor de
emisiuni tv şi ziare online şi de filme, de
programe de teleshopping şi de cumpărături
pe internet servicii de videotext, de teletext şi
de date video: difuzare şi predare de
conţinuturi multimedia prin reţele electronice
de comunicaţii; servicii de mesaje video;
servicii de videoconferinţă; servicii de

videotelefonie; telecomunicarea de informaţii
(inclusiv pagini web), de programe de
calculator şi de orice alte date; furnizarea de
acces utilizatorilor la Internet; furnizarea de
conexiuni de telecomunicaţii sau link-uri Ia
Internet sau la baze de date: furnizarea de
acces utilizatorilor la internet (service
providers); furnizarea şi operarea de
conferinţe, de grupuri de discuţii şi chat rooms
electronice; furnizarea de acces la site-ul web
de muzică digitală pe Internet; furnizarea de
acces la site-uri web MP3 pe Internet;
furnizarea de acces la infrastructurii de
telecomunicaţii pentru alţi operatori; operarea
şi furnizarea de motoare de căutare; servicii de
acces la telecomunicaţii; transmiterea de
mesaje şi imagini ajutată de calculator;
comunicaţii prin intermediul calculatorului;
servicii de agenţii de ştiri; transmitere de
noutăţi şi informaţii de afaceri curente;
angajarea, leasing-ul sau închirierea de
aparate, instrumente, instalaţii sau
componente pentru folosirea în furnizarea
serviciilor menţionate mai sus; servicii de
sfâtuire, informare şi consultanta în legătură
cu toate cele menţionate mai sus, servicii de
creare de imagini virtuale şi interactive;
crearea, operarea şi menţinerea bazelor de
date, intranet-urilor şi site-urilor web;
găzduirea de site-uri de web pentru terţi,
furnizarea de servicii şi de consiliere on-line
dintr-o bază de date de calculator sau prin
Internet servicii de informare şi de consiliere
în legătură cu toate serviciile menţionate mai
sus pentru domeniul sănătăţii, medicină
umană, veterinară, dentară, farmacie,
medicină tradiţională, medicină alternativă,
psihologie medicală, servicii de presă, mesaje
electronice, transmitere de mesaje şi imagini
asistate de calculator, servicii de afişare
electronică, servicii de forumuri de discuţii pe
internet, informaţii şi ştiri, în principal în
domeniul sănătăţii, agenţie de ştiri, difuzare
programe de televiziune, teleconferinţe, forum
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de discuţii pe internet, acces la baze de date de
informaţii pe plan mondial, transmitere de
mesaje şi imagini prin intermediul
calculatorului, informaţii educative în
principal domeniul sănătăţii, medicină umană,
veterinară, dentară, farmacie, medicină
tradiţională, medicină alternativă, psihologie
medicală.
41 Activităţi culturale, educaţie, instruire, şi în
special producţia de emisiuni radio şi de
televiziune; producerea de programe de
televiziune, servicii de realizare a emisiunilor
de televiziune, realizator/regizor tv, redactor
tv, exploatarea publicaţiilor electronice
on-line nedescărcabile; publicare electronică
on-line a cărţilor şi periodicelor; realizare a
emisiunilor de tv, regizor tv, reporter tv,
redactor tv, realizator tv, editor tv, servicii de
înregistră r i  magnet ice,  procesare,
tehnoredactare, machetare, imagine, iluminat
artistic, audio, video, programe radiofonice şi
tv, emisiuni de divertisment radio şi tv,
pregătire şi producere de filme, producerea de
videograme şi fonograme, organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
seminarii, simpozioane, workshop-uri,
concerte, spectacole, organizarea de
concursuri şi expoziţii în scopuri culturale şi
educative, filmare, interpretare de limbaj
gestura postsincronizare, realizarea de
emisiuni radio şi tv organizare de cursuri si
cursuri de perfecţionare în domeniul sănătăţii,
medicină umană, veterinară, dentară,
farmacie, medicină tradiţională, medicină
alternativă, psihologie medicală, producţie de
filme în domeniul sănătăţii şi educaţiei
sanitare, organizare de conferinţe, congrese,
seminarii, simpozioane, în domeniul sănătăţii,
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor; reporteri de ştiri; seminarii,
fotografice; fotoreportaje; imagini digitale;
exp loa ta rea  pub l i ca ţ i i lo r  on- l ine
nedescărcabile; publicare de cărţi; publicare
de texte, altele decât textile publicitare stagii

practice în instituţiile din ţară şi străinătate;
birouri de informare, de organizare în
domeniul sănătăţii, medicină umană,
veterinară, dentară, farmacie, medicină
tradiţională, medicină alternativă, psihologie
medicală, şi instruire pentru întreprinzători,
servicii de instruire pentru întreprinzători;
consultanţă profesională şi orientare în
programe de pregătire profesională în toate
domeniile sistemului sanitar uman şi veterinar,
farmaceutic, paramedical, medicină
neconvenţională, realizarea şi furnizarea de
programe şi studii de eficienţă şi optimizare;
birouri de informare, de organizare şi instruire
pentru întreprinzători, organizarea de târguri
şi expoziţii în scop educative, publicare de
cărţi; producţia de texte; înregistrare
video-audio; producţie de informaţie pe suport
audio-video; realizare de filme; exploatare de
publicaţii electronice; servicii de imaginerie
numerică; locaţie de camere video şi bandă
video, fotografii, micro-editare activităţi
culturale în domeniul sănătăţii, medicină
umană, veterinară, dentară, farmacie,
medicină tradiţională, medicină alternativă,
psihologie medicală; editare de cărţi şi cărţi
on-line.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, servicii în
domeniul sănătăţii, medicină umană,
veterinară, dentară, farmacie, medicină
tradiţională, medicină alternativă, psihologie
medicală; consultanţă în domeniul sănătăţii;
activităţi în domeniul medical.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07391
(151) 15.10.2010
(732) ROWA MEAT MANAGEMENT

S.R.L., Splaiul Independenţei nr. 273,
corp 5, et. 1, birou 7, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

0 % E-URI POLIFOSFATI MDM
COLORANTI SINTETICI

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:241707;
241725;
260118;
290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07392
(151) 15.10.2010
(732) S.C. SINCRON CONSULTING

S.R.L., Str. Lânăriei nr. 105, sector 4,
040324, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TURIST CLUB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07409
(151) 18.10.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita, *,
BORSEC ROMANIA 

(540)

GIUSTO ELEKTRIK

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07422
(151) 18.10.2010
(732) S.C. AUTOMOTIVE TRADING

S E R V I C E S  S . R . L . ,  Ş o s .
Bucureşti-Ploieşti nr. 42-44, et. 1-2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ServicePlus

(591) Culori revendicate:roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export; lanţ de magazine.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07424
(151) 18.10.2010
(732) S.C. SERMAR CONSTRUCT

S.R.L., Str. Bucureşti nr. 89, ap.48,
Judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

SERMAR CONSTRUCT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07425
(151) 18.10.2010
(732) S.C. SERVICIUL DE PAZA

HARGHITA S.R.L., Str. Leliceni nr.
24, Judeţul Harghita, 530190,
MIERCUREA CIUC ROMANIA 

(540)

SPH SERVICIUL DE PAZA
HARGHITA PAZA SI PRODUCTIE

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:030701;
090110;
240113;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii de
instalare şi construcţii auxiliare pentru sisteme
de pază; montare sisteme de alarmă auto şi
pentru imobile; montare de sisteme electrice
pentru incendiu; montare de sisteme
electronice de control acces şi supraveghere
video.
38 Telecomunicaţii, servicii de dispecerat
pentru monitorizarea serviciului de pază.
39 Transport, servicii de transport valori;
servicii de transport securizat.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07426
(151) 18.10.2010
(732) P . F . A .  P A S C U  R A ZV A N

SEBASTIAN, Aleea Mestecănişului
nr. 2, bl. 3, ap. 6, Judeţul Brăila,
810083, BRĂILA ROMANIA 

(540)

I Love Handmade
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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.
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 2010 07436
(151) 18.10.2010
(732) A D R I A N  M I R C E A

DUMITRAŞCU, Str. General Nicolae
Magereanu nr. 5, bl. D30, sc. 3, et. 2,
ap. 10, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(732) GAVRILĂ CRISTIAN, Str. Anul
1848 nr. 61, judeţul Dolj, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LA BĂCANU'

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07410
(151) 18.10.2010
(732) S.C. FORCE 1 DIVIZIA DE

SECURITATE S.R.L., Str. Johann
Strauss nr. 2A, et. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FORCE 1

(591) Culori revendicate:alb, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270503;
270711;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
sistemelor de alarmă şi supraveghere.
39 Transport securizat.
41 Instruirea şi pregătirea agenţilor de pază, a
agenţilor de intervenţie, a controlorilor acces,
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a gărzilor de corp şi a dispecerilor.
45 Servicii de securitate pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07411
(151) 18.10.2010
(732) S . C .  R T C  P R O F F I C E

EXPERIENCE S.A., Str. Drumul
Săbăreni nr. 24-26, sector 6, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

birotică dă viaţă biroului tău!

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050713;
270508;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelărie.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07437
(151) 18.10.2010
(732) ALTO SYNCRO GRUP S.R.L., Str.

G-ral Av. A. Popovici nr. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Alto Syncro

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (autoturismelor), (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Service auto specializat. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07427
(151) 18.10.2010
(732) S.C. OLTMER CO S.R.L., Str.

Crişan nr. 6, bl. GA14, sc. A, et. 2, ap.
12, Judeţul Olt, 230008, SLATINA
ROMANIA 

(540)

RESTAURANT ISTANBUL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07428
(151) 18.10.2010
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL 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)

L&M TRIPLE FILTER MENTHOL
COOL LUMINOUS MARK

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

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260201;
260418;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun, inclusiv trabucuri, ţigarete, ţigări de foi,
tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, produse substituibile tutunului (fără uz
medicinal); articole pentru fumători incluzând
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
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ţigarete, cutii metalice pentru ţigarete,
port-ţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de
buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07438
(151) 18.10.2010
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.,

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

(540)

Motrik

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:261113;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie;
antigeluri. 

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07429
(151) 18.10.2010
(732) S.C.  NORDIC PETFOOD

PRODUCTION S.R.L., Calea Vitan
nr. 240A, sect. 3, 031301,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

REX

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; hrană pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07412
(151) 18.10.2010
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

SKAT KART, Str. Orban Balazs nr.
16, Jud. Covasna, 525400, TÂRGU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

CSSK

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:020102;
170105;
270502;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea şi participarea la competiţii
interne şi internaţionale de Karting.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07396
(151) 18.10.2010
(732) S.C. MEDIA VISION S.R.L., B-dul

Pache Protopopescu nr. 109, sector 2,
7000, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDIAVISION

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:261125;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Casete video; discuri compacte audio-video.
16 Fotografii.
25 Costume pentru spectacole.
38 Telecomunicaţii; emisiuni televizate.
41 Producţie de spectacole; prezentare de
spectacole live; servicii pentru organizare de
timp liber; producţie de filme pe benti video;
producţie de filme; montaj de benzi video;
înregistrare pe benzi video (filmare); servicii
de divertisment, divertisment televizat;
music-hall; fotoreportaje; montaj de programe
de televiziune; închiriere decoruri pentru
spectacole; închiriere de aparatură de iluminat
pentru decoruri de teatru şi studiouri de
televiziune; planificare de recepţii
(divertisment); educaţie; activităţi culturale;
jocuri şi concursuri; montajul filmelor
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cinematografice.
42 Servicii decreare şi menţinere de site web

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07430
(151) 18.10.2010
(732) S . C .  B E Y L U X E

COMMUNICATION S.R.L., Str.
Ioan Bajenaru nr. 1, bl. C7, sc. G, et.
1, ap. 3, Judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

Beyluxe

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:020123;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
crearea şi menţinerea de site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07431
(151) 18.10.2010
(732) BURNEA RAZVAN, Bdul. Ghe.

Şincai nr. 6, bl. 2. sc. 2, et. 6, ap. 51, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

teatrodimoda com

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07439
(151) 18.10.2010
(732) S.C. EUROTECHNIK MEDIA

S.R.L., Str. Baicului nr. 80, corp C 37,
et. 1, sector 2, 021784, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Ion
Tuculescu Nr. 37, Bl. O7, Sc. B, Ap.
29, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

tcm eurotechnikMEDIA
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(531) Clasificare Viena:260418;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07432
(151) 18.10.2010
(732) BURNEA RAZVAN, Bdul. Ghe.

Şincai nr. 6, bl. 2. sc. 2, et. 6, ap. 51, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Teatro di Moda

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07413
(151) 18.10.2010
(732) COLGIU FLORIN MARIUS, Str.

Oituz nr. 28, Jud. Ilfov, , COMUNA
AFUMATI ROMANIA 

(540)

CLUB DEJAVU CENTER

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:010102;
260118;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2010

(210) M 2010 07440
(151) 18.10.2010
(732) S.C. EUROTECHNIK MEDIA

S.R.L., Str. Baicului nr. 80, corp C 37,
et. 1, sector 2, 021784, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Ion
Tuculescu Nr. 37, Bl. O7, Sc. B, Ap.
29, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

eurotechnik MEDIA tcm

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07441
(151) 18.10.2010
(732) S.C. EUROTECHNIK MEDIA

S.R.L., Str. Baicului nr. 80, corp C 37,
et. 1, sector 2, 021784, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Ion
Tuculescu Nr. 37, Bl. O7, Sc. B, Ap.
29, Sector 3 BUCUREŞTI

(540)

eorotechnik MEDIA tc mania m

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07414
(151) 18.10.2010
(732) S.C. BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şoseaua Bucureşti-Ploieşti
42D, et. 3, camera 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GALA cinema digiplex

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

clase:
16 Broşură, hârtie, carton.
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Cinema; educaţie; instruire; divertisment;
activităţi sportive şi culturale.
42 Creare şi menţinere site.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07433
(151) 18.10.2010
(732) S.C. FLASH GRUP S.R.L., Str.

Cecilia Cutescu Stork nr. 20, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FLASH FABRICA DE PRODUSE
PUBLICITARE

(591) Culori revendicate:magenta C, orange
(pantone 152 C)

  
(531) Clasificare Viena:011108;
020101;
290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Agenţii de publicitate, reactualizare şi
distribuire de materiale publicitare. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07442
(151) 18.10.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A.,

Bucurestii Noi nr. 52, sector 1,
012362, BUCURESTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

GIUSTO B.R.I.F.C.O.R.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07415
(151) 19.10.2010
(732) S.C. POLICALITA S.R.L., Şoseaua

Vrancei km 5T-114, P-2956, Judeţul
Vrancea, , ODOBEŞTI ROMANIA 

(540)

Don Copanu' Ştii pe ce pui banu!

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

  
(531) Clasificare Viena:030703;
030725;
270509;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
39 Transport; ambalare şi depozitarea a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07443
(151) 18.10.2010
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A.,

Bucurestii Noi nr. 52, sector 1,
012362, BUCURESTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)
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GIUSTO B.R.I.F.C.O.R.

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

  
(531) Clasificare Viena:050314;
260118;
270502;
270507;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07397
(151) 18.10.2010
(732) CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B,

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

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

(540)

MEDIAPRO PICTURES

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

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270519;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Jocuri video; filme cinematografice.
35 Reclama; publicitate; managementul
afacerilor comerciale; procesare de text.
38 Radiodifuzare; comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmiterea, radiodifuzarea,
recepţia şi alte forme de distribuţie, audio,
video, a imaginilor statice şi în mişcare, text şi
informaţii în timp real sau defazat; servicii de
poştă electronică; teletext şi servicii de
radiodifuzare interactive: ştiri şi servicii ale
agenţiilor de ştiri; închiriere de echipamente
pentru transimisie de radio şi televiziune;
furnizarea de forumuri de discuţii de
televiziune, radio şi online pentru schimburi şi
dezbateri de idei; servicii de comunicare
on-line; furnizarea de informaţii şi servicii de
consultanţă în legătură cu oricare dintre
serviciile menţionate anterior.
41 Divertisment; educaţie, recreere, instruire,
predare şi formare; producţie, prezentare şi
distribuţie de imagini audio, video, statice şi
în mişcare şi informaţii; servicii de editare
(incluzând servicii de editare electronică);
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; organizarea, producerea şi
prezentarea de spectacole, concursuri, jocuri,
concerte, expoziţii şi evenimente; predarea de
limbi străine; producţia de programe de radio
şi televiziune; producţia de filme; furnizarea
de informaţii şi servicii de consultanţă în
legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
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anterior; servicii de impresariat.
42 Servicii de creare şi mentenanţă a
site-urilor de internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07434
(151) 18.10.2010
(732) S.C. SAFIR S.R.L., Str. Valeni nr.1,

judeţul Vaslui, , VĂLENI 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)

DELICIOSUL DE VASLUI GUST
ADEVĂRAT DE PUI

  
(531) Clasificare Viena:030703;
250119;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07416
(151) 18.10.2010
(732) MOCANU LARISA, str. Dunavăţ nr.

9, bl. 57, ap. 67, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Prof.dr. Marioara Godeanu extract
purificat de raşină mumie cu ginseng
Damar General Trading

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

  
(531) Clasificare Viena:020104;
250119;
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290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, săpunuri, parfumuri,
uleiuri eterice, deodorante, loţiuni pentru păr;
preparate pentru igiena gurii.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; dezinfectante;
produse pentru distrugerea dăunătorilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor, târguri şi
expoziţii cu caracter comercial şi publicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07445
(151) 20.10.2010
(732) S.C. ESENTUM BUSINESS

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Grigore Alexandrescu nr. 7, bl. H1, sc.
1, et. 2, ap.11, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

ESENTUM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, publicitate pe internet;
gestiunea afacerilor comerciale; lucrări de
birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07398
(151) 18.10.2010
(732) CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B,

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

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

(540)

MEDIAPRO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Reclama; publicitate; managementul
afacerilor comerciale; procesare de text.
38 Radiodifuzare;  comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmiterea, radiodifuzarea,
recepţia şi alte forme de distribuţie, audio,
video, a imaginilor statice şi în mişcare, text şi
informaţii în timp real sau defazat; servicii de
poştă electronică; teletext şi servicii de
radiodifuzare interactive: ştiri şi servicii ale
agenţiilor de ştiri; închiriere de echipamente
pentru transimisie de radio şi televiziune;
furnizarea de forumuri de discuţii de
televiziune, radio şi online pentru schimburi şi
dezbateri de idei; servicii de comunicare
on-line; furnizarea de informaţii şi servicii de
consultanţă în legătură cu oricare dintre
serviciile menţionate anterior.
41 Divertisment; educaţie, recreere, instruire,
predare şi formare; producţie, prezentare şi
distribuţie de imagini audio, video, statice şi
în mişcare şi informaţii; servicii de editare
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(incluzând servicii de editare electronică);
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; organizarea, producerea şi
prezentarea de spectacole, concursuri, jocuri,
concerte, expoziţii şi evenimente; predarea de
limbi străine; producţia de programe de radio
şi televiziune; producţia de filme; furnizarea
de informaţii şi servicii de consultanţă în
legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
anterior; servicii de impresariat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07418
(151) 18.10.2010
(732) S.C. SECRET OPERATIV

SECURITY S.R.L., B-dul Basarabia
nr. 256G, et. 9, indicativ 9.1A, în
incinta Centrului de Afaceri D Center,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECRET OPERATIV SECURITY SS

  
(531) Clasificare Viena:020904;
270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07435
(151) 18.10.2010
(732) S.C. AVIA MOTORS S.R.L., Str.

G-ral. Av. A. Popovici nr. 8, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Avia Motors

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
37 Service auto specializat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07399
(151) 18.10.2010
(732) CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B,

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

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

(540)
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MEDIAPRO STUDIOS

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

  
(531) Clasificare Viena:070125;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Reclama; publicitate; managementul
afacerilor comerciale; procesare de text.
38 Radiodifuzare; comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmiterea, radiodifuzarea,
recepţia şi alte forme de distribuţie, audio,
video, a imaginilor statice şi în mişcare, text şi
informaţii în timp real sau defazat; servicii de
poştă electronică; teletext şi servicii de
radiodifuzare interactive: ştiri şi servicii ale
agenţiilor de ştiri; închiriere de echipamente
pentru transimisie de radio şi televiziune;
furnizarea de forumuri de discuţii de
televiziune, radio şi online pentru schimburi şi
dezbateri de idei; servicii de comunicare
on-line; furnizarea de informaţii şi servicii de
consultanţă în legătură cu oricare dintre
serviciile menţionate anterior.
41 Divertisment; educaţie, recreere, instruire,
predare şi formare; producţie, prezentare şi
distribuţie de imagini audio, video, statice şi
în mişcare şi informaţii; servicii de editare
(incluzând servicii de editare electronică);
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; organizarea, producerea şi
prezentarea de spectacole, concursuri, jocuri,
concerte, expoziţii şi evenimente; predarea de
limbi străine; producţia de programe de radio
şi televiziune; producţia de filme; furnizarea
de informaţii şi servicii de consultanţă în
legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
anterior; servicii de impresariat.

43 Servicii de cantină.
44 Furnizarea de grajduri pentru cai.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07446
(151) 18.10.2010
(732) S.C. RIMON RESIDENCE S.R.L.,

Str. Benjamin Franklin nr. 9, et. 3, ap.
6, camera 3, sector 1, 010287,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MAPLE PLACE

  
(531) Clasificare Viena:050302;
260201;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; construcţii de ansambluri
rezidenţiale formate din case de tip duplex. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07419
(151) 18.10.2010
(732) S.C. ARTA VINULUI S.R.L., B-dul

Independenţei nr. 35/1, Jud. Vrancea,
620056, FOCŞANI ROMANIA 

(540)

ARTA VINULUI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice -vin.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice; analize
industriale-analize chimice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07400
(151) 18.10.2010
(732) CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B,

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

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

(540)

MEDIAPRO

(591) Culori revendicate:roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:070311;
270502;
270521;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Reclama; publicitate; managementul
afacerilor comerciale; procesare de text.
38 Radiodifuzare;  comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmiterea, radiodifuzarea,
recepţia şi alte forme de distribuţie, audio,
video, a imaginilor statice şi în mişcare, text şi
informaţii în timp real sau defazat; servicii de
poştă electronică; teletext şi servicii de
radiodifuzare interactive: ştiri şi servicii ale
agenţiilor de ştiri; închiriere de echipamente
pentru transimisie de radio şi televiziune;
furnizarea de forumuri de discuţii de
televiziune, radio şi online pentru schimburi şi
dezbateri de idei; servicii de comunicare
on-line; furnizarea de informaţii şi servicii de
consultanţă în legătură cu oricare dintre
serviciile menţionate anterior.
41 Divertisment; educaţie, recreere, instruire,
predare şi formare; producţie, prezentare şi
distribuţie de imagini audio, video, statice şi
în mişcare şi informaţii; servicii de editare
(incluzând servicii de editare electronică);
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; organizarea, producerea şi
prezentarea de spectacole, concursuri, jocuri,
concerte, expoziţii şi evenimente; predarea de
limbi străine; producţia de programe de radio
şi televiziune; producţia de filme; furnizarea
de informaţii şi servicii de consultanţă în
legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
anterior; servicii de impresariat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07420
(151) 18.10.2010
(732) S.C.  AGROINDUSTRIALA

BUCIUM S.A., Fundac Plopii Fără
Şoţ, nr. 18-22, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

MEŞTERUL MANOLE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07421
(151) 18.10.2010
(732) S.C. WORLD TRADE LINE S.R.L.,

Str. Aleea Zimbrului nr. 8, Jud. Galaţi,
800183, GALAŢI ROMANIA 

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

(540)

CASA DE TAPET

(591) Culori revendicate:violet

  
(531) Clasificare Viena:261325;
270508;
290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; import-export, lanţ de magazine.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07447
(151) 18.10.2010
(732) MOCANU LAURENTIU MARIAN,

B-dul Tineretului nr. 41, bl. 52, sc.A,
et. 6, ap. 28, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GUESS WHO
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(531) Clasificare Viena:241701;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte , articole care
servesc la acoperirea capului. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07401
(151) 18.10.2010
(732) CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B,

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

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

(540)

MEDIAPRO DISTRIBUTION

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

  
(531) Clasificare Viena:260725;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Filme cinematografice; casete cu jocuri
video; casete video; compact discuri
audio-video.
35 Reclama; publicitate; managementul
afacerilor comerciale; procesare de text.
38 Radiodifuzare; comunica ţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmiterea, radiodifuzarea,
recepţia şi alte forme de distribuţie, audio,
video, a imaginilor statice şi în mişcare, text şi
informaţii în timp real sau defazat; servicii de
poştă electronică; teletext şi servicii de
radiodifuzare interactive: ştiri şi servicii ale
agenţiilor de ştiri; închiriere de echipamente
pentru transimisie de radio şi televiziune;
furnizarea de forumuri de discuţii de
televiziune, radio şi online pentru schimburi şi
dezbateri de idei; servicii de comunicare
on-line; furnizarea de informaţii şi servicii de
consultanţă în legătură cu oricare dintre
serviciile menţionate anterior.
39 Distribuţie de produse.
41 Divertisment; educaţie, recreere, instruire,
predare şi formare; producţie, prezentare şi
distribuţie de imagini audio, video, statice şi
în mişcare şi informaţii; servicii de editare
(incluzând servicii de editare electronică);
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; organizarea, producerea şi
prezentarea de spectacole, concursuri, jocuri,
concerte, expoziţii şi evenimente; predarea de
limbi străine; producţia de programe de radio
şi televiziune; producţia de filme; furnizarea
de informaţii şi servicii de consultanţă în
legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
anterior; servicii de impresariat.
42 Servicii de creare şi mentenanţă a
site-urilor de internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07417
(151) 19.10.2010
(732) S.C. ROYAL TOURS S.R.L., Str.

Costache Negri, nr. 11, bl. C5, et. 1,
ap. 2, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

ROYAL TOURS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport; servicii de turism (cu
excepţia cazări temporare); activităţi ale
tur-operatorilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07402
(151) 18.10.2010
(732) CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B,

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

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

(540)

MEDIAPRO ENTERTAINMENT

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

  
(531) Clasificare Viena:120125;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Reclama; publicitate; managementul
afacerilor comerciale; procesare de text.
38 Radiodifuzare;  comunica ţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmiterea, radiodifuzarea,
recepţia şi alte forme de distribuţie, audio,
video, a imaginilor statice şi în mişcare, text şi
informaţii în timp real sau defazat; servicii de
poştă electronică; teletext şi servicii de
radiodifuzare interactive: ştiri şi servicii ale
agenţiilor de ştiri; închiriere de echipamente
pentru transimisie de radio şi televiziune;
furnizarea de forumuri de discuţii de
televiziune, radio şi online pentru schimburi şi
dezbateri de idei; servicii de comunicare
on-line; furnizarea de informaţii şi servicii de
consultanţă în legătură cu oricare dintre
serviciile menţionate anterior.
41 Divertisment; educaţie, recreere, instruire,
predare şi formare; producţie, prezentare şi
distribuţie de imagini audio, video, statice şi
în mişcare şi informaţii; servicii de editare
(incluzând servicii de editare electronică);
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; organizarea, producerea şi
prezentarea de spectacole, concursuri, jocuri,
concerte, expoziţii şi evenimente; predarea de
limbi străine; producţia de programe de radio
şi televiziune; producţia de filme; furnizarea
de informaţii şi servicii de consultanţă în
legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
anterior; servicii de impresariat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07403
(151) 18.10.2010
(732) CME MEDIA PRO B.V., Dam 5B,

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

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

(540)

PROMANCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Reclama; publicitate; managementul
afacerilor comerciale; procesare de text.
38 Radiodifuzare; comunicaţ i i  ş i
telecomunicaţii; transmiterea, radiodifuzarea,
recepţia şi alte forme de distribuţie, audio,
video, a imaginilor statice şi în mişcare, text şi
informaţii în timp real sau defazat; servicii de
poştă electronică; teletext şi servicii de
radiodifuzare interactive: ştiri şi servicii ale
agenţiilor de ştiri; închiriere de echipamente
pentru transimisie de radio şi televiziune;
furnizarea de forumuri de discuţii de
televiziune, radio şi online pentru schimburi şi
dezbateri de idei; servicii de comunicare
on-line; furnizarea de informaţii şi servicii de
consultanţă în legătură cu oricare dintre
serviciile menţionate anterior.
41 Divertisment; educaţie, recreere, instruire,
predare şi formare; producţie, prezentare şi
distribuţie de imagini audio, video, statice şi
în mişcare şi informaţii; servicii de editare
(incluzând servicii de editare electronică);
furnizarea de publicaţii electronice
nedescărcabile; organizarea, producerea şi

prezentarea de spectacole, concursuri, jocuri,
concerte, expoziţii şi evenimente; predarea de
limbi străine; producţia de programe de radio
şi televiziune; producţia de filme; furnizarea
de informaţii şi servicii de consultanţă în
legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
anterior; servicii de impresariat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07448
(151) 18.10.2010
(732) GURZAU ADRIAN, Str. Teodor

Mihail nr. 4, ap. 37, Judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

ROMÂNIA TE IUBEŞTE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Articole din hârtie şi carton, produse din
aceste materiale; imprimate, calendare,
plicuri, postere, prospecte, pliante, bloc notes,
cărţi poştale, cărţi de vizită, suport de cărţi de
vizită, bannere, materiale colante, antete,
cataloage, broşuri, invitaţii, agende, ecusoane,
insigne, stilouri, creioane, articole de birou (cu
excepţia mobilierului), clişee tipografice,
matriţe, pungi din hârtie sau plastic, fotografii,
suport pentru fotografii, materiale plastice
pentru ambalaje (necuprinse în alte clase),
hârtie pentru ambalat cadouri.
35 Publicitate, inclusiv prin pagină de
internet, gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou,
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activitate de consultanţă pentru afaceri şi
management, sondaje de opinie, regruparea în
avantajul terţilor a produselor proprii, (cu
excepţia transportului lor), permiţând,
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, import-export, activităţi specifice unei
fundaţii (afaceri comerciale).
38 Telecomunicaţii, difuzare de informaţii
mass-media, radio, TV în sistem clasic şi
on-line.
39 Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii (turism),
difuzare (cărţi, ziare, reviste şipliante).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; înregistrări pe bandă
video, CD; producţie programe TV,
organizare de târguri şi expoziţii cu caracter
cultural-educativ, conferinţe şi seminarii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
crearea şi menţinerea de sagini web.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igiena şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţa
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07404
(151) 18.10.2010
(732) BRATU MARIUS-LILIAN, Bd.

Constructorilor nr. 21, sc. C, et. 2, ap.
51, sector 6, 060504, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BRATU EMILIA-DOINA, Bd.
Constructorilor nr. 21, sc. C, et. 2, ap.
51, sector 6, 060504, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SANFLORA

  
(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 2010 07405
(151) 18.10.2010
(732) S.C. FUCHS CONDIMENTE RO

S.R.L., Str. Nordului nr. 41-43, Jud.
Argeş, , CURTEA DE ARGEŞ
ROMANIA 

(540)

Mirodenia, de la Fuchs
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(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 2010 07406
(151) 18.10.2010
(732) S.C. DELTA ALUMINIU S.R.L.,

Str. Crisan nr. 31G, Jud. Olt, ,
SLATINA ROMANIA 

(540)

EGE ALUMINIUM

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270524;
290112;  

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

6 Aluminiu.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07407
(151) 18.10.2010
(732) ONE TO ONE AB, Solasvagen 22

553 03, , JONKOPING SUEDIA SE
(740) Andra Muşatescu, Cabinet de

Proprietate Industrială, Calea 13
Septembrie 121, bl.127, ap.21, sector
5 BUCUREŞTI

(540)

828.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:050311;
270711;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie, adică directoare de
business şi cărţi de telefon.
35 Servicii de publicitate şi promovare;
publicitate on-line pentru o reţea de
calculator; compilarea şi sistematizarea
informaţiei în baza de date; informaţii de
business; directoare on-line de business.
36 Informaţii financiare; servicii de informare
de credit.
42 Furnizarea de motoare de căutare pentru
internet; crearea şi menţinerea de site-uri web
pentru terţi; găzduirea de site-uri (site-uri
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web) de calculator; închirierea de servicii
web; design graphic; consultanţă de software
de calculator; design de software de
calculator; menţinerea de software de
calculator; updatarea de software de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07408
(151) 18.10.2010
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2, et.
7, ap. 61, sector 3, 030961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

e-politic.ro

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

  
(531) Clasificare Viena:270508;
270515;
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 (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 2010 07461
(151) 19.10.2010
(732) ION BALDOVIN, Str. Aleea Terasei

nr. 1, bl. D 1, sc. 2, ap. 17, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

AUR COLOIDAL - GOLD WATER
ENERGY

  
(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,
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ierbicide.
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.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasa 5 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07471
(151) 19.10.2010
(732) S.C. VOYATZOGLOU SYSTEMS

ROMANIA S.R.L., Str.Vasile Lascar
nr.151, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

ERGO plus

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8  Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07462
(151) 19.10.2010
(732) ION BALDOVIN, Str. Aleea Terasei

nr. 1, bl. D 1, sc. 2, ap. 17, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

H - LIFE ENERGY

  
(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.
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.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasa 5 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07463
(151) 19.10.2010
(732) ION BALDOVIN, Str. Aleea Terasei

nr. 1, bl. D 1, sc. 2, ap. 17, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

MULTI NANO - MAX ENERGY

  
(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.
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.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasele 5 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07472
(151) 20.10.2010
(732) S.C. PRECISE MARKETING

S.R.L., Şos. Iancului nr. 41, bl. 102D,
sc. A, ap. 32, sector 2, 021718,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Livresque

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:200702;
260418;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii specifice organizării de târguri cu
scop cultural, expoziţii şi evenimente conexe
(lansări de carte) asociate industriei editoriale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07451
(151) 19.10.2010
(732) S.C. DIVINE SECURITY GUARD

S.R.L., Str. Hagiului nr. 20, sector 3,
030642, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
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Divine Security Guard

  
(531) Clasificare Viena:011108;
260302;
260305;
260318;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07464
(151) 19.10.2010
(732) ION BALDOVIN, Str. Aleea Terasei

nr. 1, bl. D 1, sc. 2, ap. 17, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BIOENERGY SPORTS

  
(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.
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.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasele 5 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07452
(151) 19.10.2010
(732) IONIŢĂ EUGEN, B-dul Uverturii nr.

71, bl. 11, sc. C, et. 5, ap. 102, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BUFETTO

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
negru

  
(531) Clasificare Viena:110102;
110318;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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43 Restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07449
(151) 19.10.2010
(732) S.C. NOVA DISTRIBUTION

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Smaranda Brăescu nr. 5, bl. 1G, sc. B,
et. 1, ap.18, sector 1, 014201,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MEDIAZOO IS COMING FOR YOU

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:050314;
160116;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care fucţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incediilor.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef,spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07465
(151) 19.10.2010
(732) BOGDAN DENISA GABRIELA,

Bdul. Alexandru Valhuţă nr. 65, bl.
138, ap. 19, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

GEROMASLAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
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cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07453
(151) 19.10.2010
(732) POP ALIN CRINU, Str. Toamnei nr.

127, sector 2, 020705, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SANCTUARUL SUVERAN
T R A D I T I O N A L  A L
ROMANIEI-REGIMUL GRADELOR
MARI AL RITULUI ANTIC ŞI PRIMITIV
DIN MEMPHIS SI MISRAIM (FILIERA
ROBERT AMBELAIN)

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07473
(151) 19.10.2010
(732) APOSTOL ROXANA MARIA, Str.

Brezoianu nr. 27, bl. B, sc. 2, et. 1, ap.
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ROX-M

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07450
(151) 19.10.2010
(732) PRIMARIA CAVNIC, Str. 22

Decembrie nr. 7, judeţul Maramureş,
435300, CAVNIC ROMANIA 

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

(540)

LENKER

  
(531) Clasificare Viena:180117;
270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Tipărituri.
20 Produse din lemn.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07466
(151) 19.10.2010
(732) S.C. AMBAX S.R.L., Calea Stan

Vidrighin nr. 14, corp clădire A, C şi
D, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) ARIANA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, Str.
Calea Aradului nr. 33, ap. 7, Judeţul
Timiş TIMIŞOARA

(540)

AMBAX

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020323;
051304;
090110;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07474
(151) 19.10.2010
(732) IONESCU GIUSEPE SORIN, Aleea

Iosif Hodos nr. 6, bl. J15, sc. D, et. 2,
ap. 54, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Str. Sibiu nr.
14, bl.E21, et.6, ap.35 BUCUREŞTI

(540)

MATFIŞAH

(591) Culori revendicate:galben, roşu,

  
(531) Clasificare Viena:210101;
270501;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07454
(151) 19.10.2010
(732) S.C. MATTHEW BUSINESS

DOCTOR S.R.L., Str. Ioniţă Cegan
nr. 1, bl. P17, sc. 1, et. 6, ap. 28, sector
5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

LINGLING

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii , panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;

flori artificiale.
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 2010 07455
(151) 19.10.2010
(732) RUSSU AUGUSTIN, Str.Erou Iancu

N i c o l a e  n r . 1 0 B , ,  7 7 1 9 0 ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

REABILITEAZA ACUM!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07456
(151) 19.10.2010
(732) OZON CRISTIAN, Str. Soimus nr.

40 B, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GENBUKAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07467
(151) 19.10.2010
(732) S . C .  C U P T O R U L

BRANCOVENESC S.R.L., Str.
Dristorului nr. 87, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Cuptorul Brâncovenesc 1654-1714

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270501;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale;
produse făinoase; produse de brutărie, pâine;
produse de patiserie şi cofetărie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; toate aceste servicii fiind efectuate
pentru şi în legătură cu produsele din clasa 30
aşa cum au fost descrise mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07475
(151) 19.10.2010
(732) S.C. BANCPOST S.A., Bdul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

DEPOZITUL IMEDIAT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07457
(151) 19.10.2010
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1-C1,
et. 1, cam 129, sector 1,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

integrame la maxim

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

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Publicitate; redactare şi editare; regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07468
(151) 19.10.2010
(732) P A T R O N A T U L

L A B O R A T O A R E L O R  D E
TEHNICA DENTARA DIN
ROMANIA, Str. Macet nr. 59A,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

denta fest

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

  
(531) Clasificare Viena:050315;
260201;
260418;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07476
(151) 19.10.2010
(732) S.C. DOMINATION INDUSTRY

S.R.L., Nr. 193A, judeţul Prahova, ,
ALBEŞTI PALEOLOGU 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)

Greierele si furnica bucate alese

(591) Culori revendicate:galben, verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:031312;
031316;
270511;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07458
(151) 19.10.2010
(732) S.C. MAXIM PUBLISHER S.R.L.,

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1-C1,
et. 1, cam 129, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

integrame pentru toţi

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270502;
270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţie periodică.
35 Publicitate; redactare şi editare; regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu
excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07469
(151) 19.10.2010
(732) S.C. VOYATZOGLOU SYSTEMS

ROMANIA S.R.L., Str.Vasile Lascar
nr.151, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

ERGO garden

(591) Culori revendicate:verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe, linguri; arme albe;
aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07477
(151) 19.10.2010
(732) FEKETE BANDI PISTA NARCIS,

Str. Onisifor Ghibu, nr. 1/A, bl. X16,
ap. 18, Jud. Bihor, , ORADEA
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)

MUNDI AQUA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07470
(151) 19.10.2010
(732) S.C. VOYATZOGLOU SYSTEMS

ROMANIA S.R.L., Str.Vasile Lascar
nr.151, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

ERGO craft

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270524;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe, linguri; arme albe;
aparate de ras.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07459
(151) 19.10.2010
(732) S.C. MONTE BIANCO S.A., Str.

Laminorului nr. 16, Jud. Dâmboviţa, ,
TÂRGOVIŞTE ROMANIA 

(540)

Best

(591) Culori revendicate:albastru

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

clase:
16 Hârtie igienice, şerveţele, batiste şi
prosoape din hârtie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07460
(151) 19.10.2010
(732) ION BALDOVIN, Str. Aleea Terasei

nr. 1, bl. D 1, sc. 2, ap. 17, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
IULIA BURBEA, Str. Stirbei Voda nr.
105, bl.24B, sc. 1, et.1, ap. 4, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ARGINT COLOIDAL-SILVER WATER
ENERGY

  
(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.
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.
39 Servicii de ambalare, încărcare, depozitare,
distribuţie şi transport în special a produselor
din clasa 5 şi 32.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07478
(151) 19.10.2010
(732) DELUXE CARDS S.R.L., Str. Calea

Călăraşilor nr. 167, bl. 39, sc. A,
parter, ap. 3, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Corelino

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1807U), gri (pantone Cool Gray 8U),
roz (pantone 1555U)

  
(531) Clasificare Viena:020919;
270502;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Lumânări botez.
14 Mărturii botez.

16 Invitaţii de botez (tipizate).
25 Hăinuţe botez.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07479
(151) 19.10.2010
(732) S.C. ASIL S.R.L., DN 26 Galaţi -Tg.

Bujor KM 8, Vânători, judeţul Galaţi,
807325, GALAŢI ROMANIA 

(540)

HYPO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07480
(151) 19.10.2010
(732) BON SWEET BON PRODUCTIE

S.R.L., Str. Constructorilor nr. 3, Jud.
Covasna,  520077,  SFÂNTU
GHEORGHE ROMANIA 

(740) CABINET VELICA - Agenţie de
Proprietate Industrială, Str. Brutus
M.I., nr.13, ap.3, sector 5
BUCUREŞTI

(540)

DRACULA BONBON

  
(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 Bomboane, bomboane de mentă, dulciuri
pentru decorarea pomilor de Crăciun,
ciocolată, praline, fondante (dulciuri),
marţipan, musli; cafea, ceai, cacao, zahăr,
orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau
ceai; făină şi preparate făcute din cereale,
fulgi de cereale, pâine, biscuiţi; produse de
patiserie şi cofetărie, zahăr cristalizat (candi)
pentru uz alimentar; îngheţată comestibilă;
iaurt îngheţat; miere, sirop de melasă; halva,
şerbet; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri (condimente); mirodenii, produse
aromatice; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07486
(151) 20.10.2010
(732) S.C. TOTAL MIHOC PROD

S.R.L., Str. Preot Klein nr. 1, Jud.
Neamţ, *', TAMASENI ROMANIA 

(540)

COMANDO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07487
(151) 20.10.2010
(732) S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA

S.R.L., Şos. Dudeşti-Pantelimon nr.
1-3, sector 3, 033091, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PREMIILE ETNO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; activităţi culturale; producţie
emisiuni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07481
(151) 20.10.2010
(732) S.C. MICII ASI S.R.L., B-dul

Octavian Goga nr. 12, bl. M 23, sc. 1,
et. 8, ap. 24, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MICII ASI

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

  
(531) Clasificare Viena:270515;
270519;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07482
(151) 20.10.2010
(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)

DEFISH

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

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270519;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, extracte din carne; peşte, conserve
de peşte, file de peşte, mâncăruri pe bază de
peşte peşte conservat, peşte sărat; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte;
uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07497
(151) 20.10.2010
(732) S.C. PHONE HOUSE LIMITED

S.R.L., Şos. Păcurari, nr. 26, bl. T7,
et. 10, ap. 63, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

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

(540)

PHONETASTIC

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07488
(151) 20.10.2010
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

Intrarea Bitoliei nr. 32, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

La Moşia Scandia Sibiu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale, (inclusiv, dar
nelimitat la, conservarea, refrigerarea
mâncării).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, (inclusiv, dar nelimitatla,
restaurant, catering).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07498
(151) 20.10.2010
(732) S.C. CODE 932 S.R.L., B-dul

Alexandru Cel Bun 56, bl. G3-4, tr. 1,
et. 3, ap. 9, Jud. Iaşi, 700603, IAŞI
ROMANIA 

(540)
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expertionline

  
(531) Clasificare Viena:241701;
270501;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Servicii de comunicare on line video-audio
text.
42 Creare şi menţinere de siteuri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07489
(151) 20.10.2010
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

Intrarea Bitoliei nr. 32, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Bucătăria Scandia Sibiu

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale, (inclusiv, dar
nelimitat la, conservarea, refrigerarea
mâncării).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de

cazare temporară, (inclusiv, dar nelimitatla,
restaurant, catering).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07490
(151) 20.10.2010
(732) S.C. ELGA COMERT S.R.L., Str.

Intrarea Bitoliei nr. 32, mansarda,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Scandia Sibiu de la 1922

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale, (inclusiv, dar
nelimitat la, conservarea, refrigerarea
mâncării).
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, (inclusiv, dar nelimitatla,
restaurant, catering).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07499
(151) 20.10.2010
(732) PRIMARIA ORASULUI AMARA,

Str. Tudor Vladimirescu nr. 101, Jud.
Ia lomi ţa ,  927020,  AMARA
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL
DE INTERPETARE A MUZICII UŞOARE
ROMÂNEŞTI Trofeul Tinereţii AMARA

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010307;
020701;
270508;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07505
(151) 20.10.2010
(732) ORIENT BEST QUALITY S.R.L.,

Sos. Centurii, nr. 8A, birou 2, Jud.
Ilfov, 077190, VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 7, judeţul Cluj DEJ

(540)

ORIENT BEST QUALITY

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(pantone process yellow), alb

  
(531) Clasificare Viena:260118;
261325;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Materiale de construcţie metalice;
construcţii metalice transportabile; uşi
metalice, garnituri şi accesorii de uşi metalice;
artcole de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; mobilier metalic, garnituri şi
accesorii de mobilă metalică, coşuri metalice.
11 Aparate de încălzire, colectoare solare;
instalaţii şi obiecte sanitare cuprinse în această
clasă.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii;
construcţii transportabile nemetalice; uşi
nemetalice; panouri, rame, tocuri de uşi
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nemetalice; monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame, etajere; uşi, uşi
MDF; garnituri şi accesorii de uşi nemetalice;
produse necuprinse în alte clase din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă
de mare, înlocuitori ai tuturori acestor
materiale sau din materiale plastice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod; import-export; lanţ de
magazine; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare.
39 Transport; ambalare, depozitare şi
distribuţie de mărfuri; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07483
(151) 20.10.2010
(732) S.C. CABINET N.D. GAVRIL

S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1, 011653, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

G CABINET N.D. GAVRIL Expertul tău
în proprietate intelectuală pentru afaceri

  
(531) Clasificare Viena:270508;
270511;
270519;
270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

45 Servicii juridice, servicii specializate în
domeniul proprietăţii intelectuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07491
(151) 20.10.2010
(732) S.C. WESTACO S.R.L., Calea

Grivi ţei  nr .  11,  sector  1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CROPI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante, mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
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.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
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9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale pentru sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietrepreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din

aceste materiale, necuprinse în alte clase, piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
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.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
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37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi 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 personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07484
(151) 20.10.2010
(732) S.C. EFICIENT FOR LIFE S.R.L.,

Str. Mareşal A. Averescu nr. 78, bl.
75, ap. 16, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

DIETO Supliment alimentar pentru slăbit

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
032C), violet (pantone 2602C)

  
(531) Clasificare Viena:020123;
270508;
270511;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare;
suplimente alimentare; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07508
(151) 20.10.2010
(732) S.C. BURDA ROMANIA S.R.L.,

Bdul. Carol I nr. 31-33, Complexul
ASIROM, corpul 4, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PRESTIGE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii, reviste; hârtie, carton şi produse
din aceste materiale, necuprinse în alte clase;
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produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; papetărie; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou;servicii de editare şi redactare
publicaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Servicii de tipărire publicaţii.
41 Servicii publicare reviste, inclusiv
publicare on line; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi concepţie referitoare la
acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială; cercetare ştiinţifică; programare
pentru calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07485
(151) 20.10.2010
(732) S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA

S.R.L., Şos. Dudeşti-Pantelimon nr.
1-3, sector 3, 033091, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL ETNO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Divertisment; activităţi culturale; realizare
şi producţie de emisiuni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07492
(151) 20.10.2010
(732) S.C. FARMER GRUP S.R.L., Str.

Mircea cel Bătrân nr. 15, bl. C2, ap. 6,
Judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

FARMER GRUP

(591) Culori revendicate:alb, crem

  
(531) Clasificare Viena:030709;
030711;
270511;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Fructe şi legume conservate; compoturi.
31 Produse horticole (măsline proaspete).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07520
(151) 20.10.2010
(732) PHARMA BUSINESS SOLUTION

S.R.L., Str. Washington nr. 2, sc. A,
ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

mf ZIARUL MEDICULUI DE FAMILIE

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270509;
270510;
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 (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
3 9  T r a n s p o r t ;  a m b a l a r e a  ş i
depozitareamărfurilor; 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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07521
(151) 20.10.2010
(732) IOSIF SORIN CRISTIAN, Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. C,
et. 2, ap. 51, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

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

(540)

MODERN BUYER

(591) Culori revendicate:alb, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260418;
270511;
290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
3 9  T r a n s p o r t ;  a m b a l a r e a  ş i
depozitareamărfurilor; 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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07493
(151) 20.10.2010
(732) S.C. CEPROCIM S.A., B-dul

Preciziei nr. 6, sector 6, 062203,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

C CEPROCIM S.A. CIM - OCP
ORGANISMUL DE EVALUARE A
CONFORMITATII

(591) Culori revendicate:verde, grena

  
(531) Clasificare Viena:270511;
270521;
290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente(cu excepţia celor
din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07522
(151) 20.10.2010
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

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

(540)

ORA DE BUSINESS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou;
publicitate out-door; import-export pentru
producţiile proprii, organizarea târgurilor şi
expoziţiilor pentru scopuri comerciale, de
promovare şi publicitare, relaţii publice,
publicitate televizată, servicii de revista
presei, cercetarea pieţei, sondaje de opinie,
comercializarea produselor proprii prin
diferite forme de comerţ, inclusiv barter,
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distribuire de materiale publicitare, închiriere
de spaţii publicitare.
38 Telecomunicaţii; difuzarea programelor de
televiziune în eter, prin staţii, linii sau reţele
de telecomunicaţii radioelectrice, relee,
telefonice, prin satelit, cablu, fibră optica,
terminale de calculator, poştă electronică,
telex, teletext, fax, internet, aflate în
proprietate sau închiriate, retransmiterea
emisiunilor de televiziune pe orice tip de
suport, forumuri de discuţii pe internet, agenţii
de ştiri.
41 Educaţie, divertisment, instruire; activităţi
economice, culturale, producerea de programe
de televiziune, servicii de realizare a
emisiunilor de televiziune, realizator/regizor
tv, redactor tv, reporter tv, instruire,
fotoreportaje, producerea de videograme,
academie (educaţie), organizarea şi
conducerea de colocvii, conferinţe, congrese,
seminarii simpozioane, workshop-uri,
organizarea de concursuri, filmare,
i n t e r p r e t a r e  de  l i mba j  g e s t u a l ,
postsincronizare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07509
(151) 20.10.2010
(732) PATRONATUL OAMENILOR DE

A F A C E R I  R R O M I  D I N
ROMANIA (P.O.A.R.R.), Str.
George Enescu nr. 27-29, Palatul
U.G.I.R. - 1903, etaj. V, cam. 6, sector
1, 010303, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

P.O.A.R.R. PATRONATUL
OAMEMILOR DE AFACERI DIN
ROMANIA 2004

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:090110;
260118;
260306;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07494
(151) 20.10.2010
(732) ADAMED SP. Z O.O., Pienkow 149,

05-152, CZOSNOW POLONIA 
(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,

et. 3, ap. 5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

KEPI

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Preparate farmaceutice antiepileptice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07510
(151) 20.10.2010
(732) CB SECURITY MODE S.R.L.,

Aleea Emil Botta nr. 3, bl. M 105, sc.
1, parter, ap. 2, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CB SECURITY

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

  
(531) Clasificare Viena:030104;
090110;
240109;
290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07511
(151) 20.10.2010
(732) PATRONATUL OAMENILOR DE

A F A C E R I  R R O M I  D I N
ROMANIA (P.O.A.R.R.), Str.
George Enescu nr. 27-29, Palatul
U.G.I.R. - 1903, etaj. V, cam. 6, sector
1, 010303, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Project HARMONY PATRONATUL
OAMENILOR DE AFACERI RROMI DIN
ROMANIA 2011 - 2016

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:090110;
260118;
260306;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07523
(151) 20.10.2010
(732) S.C. ECONGRES MEDICAL

EVENTS S.R.L., Str. Dacia nr. 24C,
bl. C6, et. 1, ap. 6, camera 1, judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) S.C. SIDEMO - SIGLE DESENE
MODELE S.R.L., Str. Sanduleşti nr.
3, bl. Z40, ap. 4, sector 6
BUCUREŞTI

(540)

eCongres medical events

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roşu

(300) Prioritate invocată:

/03.05.2010/RO/13.05.2010/RO/14.05.2010/
RO/20.05.2010/RO/17.06.2010/RO
  
(531) Clasificare Viena:210114;
210115;
270511;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07495
(151) 20.10.2010
(732) S.C. BANCA MILLENNIUM SA

(MILLENNIUM BANK), Piaţa
Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City,
Gate Turnul Sudic, parter, et. 13-17,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) Frisch & Partners, Bd. Carol I, nr. 54,
et. 3, ap. 5, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Prestige

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07512
(151) 20.10.2010
(732) S.C. TENSA ART DESIGN S.R.L.,

Str. Păcii nr. 22, judeţul Ilfov, ,
COMUNA CHIAJNA ROMANIA 

(540)
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Răsfăţatul cei mai buni covrigi

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 675
C)

  
(531) Clasificare Viena:080108;
270515;
290111;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07496
(151) 20.10.2010
(732) S.C. HAPPY KIDS CLUB S.R.L.,

Şoseaua Panduri nr. 33, bl. P1A, sc. A,
et. 3, ap. 15, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

KIDS CLUB

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

  
(531) Clasificare Viena:270502;
290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07513
(151) 20.10.2010
(732) S.C. CRIVALEX TRADE S.R.L.,

Str. Valea Călugărească, nr. 2, bl. D6,
sc. 4, ap. 53, Jud. Brăila, , BRĂILA
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)

Happy Fursec

(591) Culori revendicate:roşu, galbe, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118;
260418;
270503;
270519;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Patiserie şi cofetărie-fursecuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07514
(151) 20.10.2010
(732) ZEPHYR ADE, Str. Lămâiţei nr.25,

Bra şo v ,  5 0 0 3 7 1 ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

Liver cell growth factor

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07515
(151) 20.10.2010
(732) PETRESCU MARIUS, Bdul.

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

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07524
(151) 20.10.2010
(732) ALBERT NICOLETA LARISA, Str.

Prevederii nr. 5, bl. PM 11A, et. 8, ap.
178, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PARENT INFO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivipentru 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. 
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; proiectarea
şi dezvoltarea hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07525
(151) 20.10.2010
(732) CULESCU MARIA, Str. Luntrei nr.

2-4, bl. 8, sc. 2, ap. 87, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIAŢIA MAME Mamă Alinare
Măngâiere Emoţie

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:020709;
020710;
270515;
290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
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transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caracter
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 de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07516
(151) 20.10.2010
(732) CITY SECURITY INNOVATION

S.R.L., Str. Birca nr.8, bl.M194, sc.1,
et. 7, ap. 42, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CITY SECURITY INNOVATION

(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:070108;
070124;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2010 07517
(151) 20.10.2010
(732) CITY SECURITY EXCLUSIVE

S.R.L., Str. Birca nr. 8, bl. M194, sc.
1, et. 7, ap. 42, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CITY SECURITY EXCLUSIVE
EXPERTI IN SECURITATE
(591) Culori revendicate:galben, negru, roşu
  (531) Clasificare Viena:070108;
070124;
270515;
290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2010 07519
(151) 20.10.2010
(732) ZEPHYR ADE, Str. Lămâiţei nr.25,

Bra şo v ,  5 0 0 3 7 1 ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

IMUN

  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜


